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النا�س يف  , تو�سع  اأملى ذلك معطيات كثرية ومتنوعة مثل كرثة �سغوط احلياة  النا�س,  اأ�سبح الرتفيه جزء من حياة 
املباحات .. 

تناد  ولذا   .. و�سروري  يعد مطلب ملح  الأ�سنى  الرتبوية  املقا�سد  وتوظيفه خلدمة  بحكمة,  املتغري  والتعامل مع هذا 
املربون وامل�سلحون اأفراداً ومنظمات لتوظيف الرتفيه يف التعلم ويف غر�س القيم وتنمية املهارات يف اإطار التعلم بالتجريب  

وامل�ساركة.
واأبانت الدرا�سات والتجارب العاملية عن جدوى الرتفيه يف غر�س القيم وبناء املهارات وبداأ الرتفيه املوجه ياأخذ حظه 

ون�سيبه من احل�سور واملمار�سة والدعم .
وامتداداً لذلك كانت هذه املبادرة النوعية من موؤ�س�سة ال�سبيعي اخلريية لتبنى م�سروع يعنى بغر�س القيم من خلل 

الرتفيه ويعمق ح�سوره يف املجتمع. 
وت�سعى هذه املبادرة النوعية لتحقيق الأهداف التالية: 

ن�سر ثقافة التعلم بالرتفيه اأو غر�س القيم بالرتفيه لدى امل�ستهدفني. 1 .
متهري �سرائح ومرجعيات حمددة لغر�س القيم بالرتفيه . 2 .

الطلع على مناذج واأدوات يف جمال غر�س القيم بالرتفيه. 3 .

ومن اأبرز فعاليات هذه املبادرة : 
جمموعة من  وتقدمي  بالرتفيه  القيم  غر�س  ثقافة  لن�سر  ي�سعى  بالرتفيه  القيم  غر�س  ملتقى متخ�س�س عن  تنظيم 
الأوراق العلمية التخ�س�سية يف ذلك وعر�س جتارب نوعية ناجحة, و�سم ذلك بني دفتي كتاب ي�ستفيد منه اجلميع.) 

وهو الكتاب الذي بني اأيديكم( .

ختاماً ... ن�سكر راعي هذا امللتقى "موؤ�س�سة حممد وعبد اهلل اإبراهيم ال�سبيعي اخلريية " على رعايتهم الكرمية ومبادرتهم 
الرائعة لإقامة هذا امللتقى , ون�ساأل اهلل اأن يكلل م�ساعيهم واأعمالهم بالتوفيق والقبول.

اإدارة امللتقى           
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احلمد هلل رب العاملني وال�سلة وال�سلم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني .. وبعد:
ل �سك اأن معرفة خ�سائ�س وطبائع املرحلة العمرية للإن�سان لها اأثر بالغ يف تف�سري �سلوكه , واتخاذ اأمثل  الأ�ساليب يف 

التعامل معه , ومراعاة ذلك حيال توجيهه واإر�ساده وغر�س القيم املنا�سبة باأ�سلوب منا�سب.
واإذا اأردنا اأن ن�سهم يف تطوير اأ�ساليب غر�س القيم وجعل اأ�ساليبنا ذات قوالب جذابة وممتعة كان لزاماً علينا اأوًل معرفة 
اخل�سائ�س العمرية للمرحلة التي مير بها امل�ستهدف , وهي تلك اخل�سائ�س التي يطلق عليها الأخ�سائيون النف�سيون 
اإ�سباع حاجاته  اأن من مبادئ التاأثري على الإن�سان  ا�سم )علم نف�س النمو( , وذلك ملراعاة احتياجات تلك املرحلة حيث 

النف�سية.
من خلل هذه الورقة �سنتطرق اإىل اأهم مف�سرات ال�سلوك الإن�ساين )احلاجة , التن�سئة( , واخل�سائ�س النمائية ملرحلة 
الطفولة من �سن 6 – 12 �سنة ب�سورة مف�سلة ت�سمل اجلوانب : اجل�سمية , الف�سيولوجية , احلركية , العقلية , اللغوية 

, النفعالية ,الجتماعية

أوالً:  أهمية معرفة الخصائص النمائية  في التربية:
تكمن اأهمية معرفة خ�سائ�س النمو يف جمالت الرتبية باأمور عديدة منها الآتي: 

اأن تكون املناهج متنا�سقة مع خ�سائ�س مرحلة تلميذك العمرية.. 1 
النفعالية. 2   , اللغوية   , العقلية   , , احلركية  الف�سيولوجية   , كافة مظاهره: )اجل�سمية  النمو يف  رعاية  العمل على 

,الجتماعية , اجلن�سية , الدينية , الأخلقية( 
 تطبيق معايري النمو ومراعاة قوانينها ومبادئها.. 3 

مراعاة اأهمية اإ�سباع احلاجات النف�سية للطفل.. 4 
اأن نعمل ح�ساب اأن الأطفال اأطفال ولي�سوا را�سدين وكذلك املراهقة ونحوها. . 5

ثانيًا : مفسرات سلوك اإلنسان:
تف�سري ال�سلوك الإن�ساين عملية بالغة التعقيد لكن ن�ستطيع القول اأن اأهم اأجزاء يف تف�سري ال�سلوك

احلاجات: ) الأ�سا�س البيولوجي(.- 1
طبيعة املرحلة العمرية وخ�سائ�سها.- 2
التن�سئة : ) اخلربات والقيم املكت�سبة(- 3
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ثانيًا )أ( : )الحاجات(
وحيث اأن مو�سوعنا الرئي�سي يف هذه الورقة هو الثاين )اخل�سائ�س النمائية ملرحلة الطفولة( كان من الأجود املرور 
على احلاجات ب�سورة خمت�سرة ت�ساعدنا على الو�سول لتف�سري �سلوك الإن�سان ب�سورة عامة تتقاطع مع خ�سائ�س املرحلة 
العمرية , وحيث اأن هناك نظريات حديثة عديدة تف�سر تلك احلاجات �سنتطرق لنظرية واحدة فقط وهي نظرية تدعى 

) DISC ( ومن اأهم مميزاتها :
ب�ساطتها و�سهولة ا�ستخدامها خ�سو�ساً يف جمال الرتبية.- 1

الإن�سان من- 2  ال�سرعة والتحفظ عند  الو�سول لها من خلل قيا�س  , ميكن  اأمناط فقط  النا�س لأربع  اأنها �سنفت 
زاوية, ومرجعيته للنا�س )العواطف( و املهام من زاوية اأخرى.

م�سداقيتها عالية يف التطبيق.- 3

فرضيات هذه النظرية :
اأن النا�س تختلف يف ال�سرعة , فبع�سهم يغلب عليه العجلة النطلق , والبع�س يغلب عليه التاأين والتحفظ.- 1

املهام- 2  والبع�س   , والإجنازات  املهام  من  عنده  اأوىل  والعواطف  النا�س  فبع�سهم   , اأولوياتها  يف  تختلف  النا�س  اأن 
والإجنازات اأوىل عنده من النا�س والعواطف.

ومن المبادئ المهمة في هذه النظرية:
اأن الإن�سان يولد بخ�سائ�س فطرية ل تتغري لكن ميكن التحكم بها من خلل القيم والعادات والأنظمة ونحوه.- 1

تف�سري هذه- 2  ن�ستطيع  املزيج  اأ�سا�سي ومبعرفة هذا  يغلب عليه منط  لكن  الأربعة  الأمناط  اإن�سان مزيج من  كل  اأن 
احلاجات )الأ�سا�س البيوليجي(.
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للتو�سيح اأكرث:
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ثانيًا )ب(

• اخل�سائ�س النمائية للمرحلة العمرية	
وقبل البدء بها يح�سن بنا املرور ب�سورة عامة على النظريات التي تطرقت لعلم نف�س النمو

 : نظريات علم نف�س النموأ. 
نظرية التحليل النف�سي: )الفرويديه(  1 .

نظرية. 2 النمو النف�سي الجتماعي )اريك�سون( 
نظرية الن�سج. 3 .

النظرية املعرفية )بياجه(  4 .
اخت�سارها  ون�ستطيع  اأكرب  ب�سورة   , )اريك�سون(  الجتماعي  النمو  نف�س  علم  نظرية  على  احلالية  ورقتنا  يف  و�سرنكز 

بالتايل: 
نظرية علم نف�س النمو الجتماعي ) اريك�سونب.  ( :

من )0 – 18�سهر(     الإح�سا�س بالثقة >< عدم الثقة.. 1
. من)18�سهر – 3�سنوات( ال�ستقلل >< اخلجل وال�سك. 2

. من )3-6( املباداأة >< الإح�سا�س بالذنب. 3
. من )6-12( الكفاءة >< ال�سعور بالدونية. 4
. من )12-18( الهوية >< ا�سطراب الدور. 5

. من )18-35( الألفة >< العزلة. 6
. من )35 – التقاعد( الإنتاجية >< ال�ستغراق يف الذات. 7

من )التقاعد – املوت ( تكامل الذات >< الياأ�س. 8

: • مظاهر النمو الإن�ساين	
1.  النمو اجل�سمي: التي تطراأ على ملمح اجل�سم الظاهرة.

)كمية وعددية ون�سبية و�سكلية(.   
النمو الف�سيولوجي: وهي التغيريات الداخلية. 2 .

) �سربات القلب , التغذية واله�سم , التبول والإخراج ,...الخ(   
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3.  النمو احلركي : التغيريات التي تطراأ على حركة الطفل.
)الوقوف , الزحف , امل�سي , التقاط الأ�سياء , اللعب (   

4.  النمو احل�سي : )الذوق, ال�سم , ال�سمع , الب�سر( 
5.  النمو العقلي : التغيريات التي تطراأ على العمليات العقلية.

) الإدراك , التخيل , التفكري , التعليل , ...(   
6.  النمو اللغوي : زيادة املح�سول اللغوي واملفردات وطول اجلمل و�سلمة النطق والرتاكيب.

النمو النفعايل: التغيريات التي تطراأ على منو النفعالت وردود الأفعال نحو املثريات. 7 .
النمو الجتماعي: التغيريات التي تطراأ على العلقات الجتماعية مع اأفراد الأ�سرة والأقران واملجتمع. 8 .

النمو اجلن�سي: التغيريات التي تطراأ على ن�ساط الأجهزة اجلن�سية. 9 .
01.  النمو الديني: التغيريات التي تطراأ نحو منو ال�سعور الديني والنتماء.

11.  النمو الأخلقي: التغيريات التي تطراأ نحو تعلم معايري ال�سلوك واملبادئ الأخلقية وتطبيقها.

استدراك :
التغيريات التي تطراأ على النمو : 

تغيريات يف. 1 احلجم.
تغيريات يف الن�سب. 2 .

اختفاء خ�سائ�س قدمية. 3 .
. ظهور خ�سائ�س جديدة. 4

اأ( النمو اجل�سمي ملرحلة الطفولة من 6 – 12 �سنة :
النمو اجل�سمي بطئ مقارنة باملرحلتني ال�سابقة واللحقة. 1 .

% عن كل �سنة. يزداد الطول 5% عن كل �سنة , الوزن 10. 2
يف بداية. 3 الفرتة يكون الإناث اأطول قليًل والعك�س يف اآخر الفرتة.

. ت�سبح العظام اأقوى من ذي قبل وتت�ساقط الأ�سنان اللبنية وتظهر الدائمة. 4
تزداد القدرة على حتمل املر�س وينخف�س معدل الوفيات. 5 .
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ب( النمو الف�سيولوجي ملرحلة الطفولة من 6 – 12 �سنة :
 يزداد �سغط الدم يف هذه املرحلة ويقل معدل النب�س.1. 

. يف نهاية 12 ي�سل وزن املخ اإىل 95% من وزنه عند الرا�سد. 2
. يقل عدد �ساعات النوم ليكن 10 �ساعات. 3

التغيري يف وظائف اأع�ساء بع�س الغدد وخ�سو�ساً التنا�سلية ا�ستعداداً للمرحلة التنا�سلية وقد يح�سل البلوغ يف اآخر. 4 
هذه املرحلة.

ج( النمو احل�سي يف مرحلة الطفولة من 6 – 12 �سنة:
يتطور الإدراك احل�سي وخا�سة اإدراك الزمن , كما ينمو اإدراك امل�سافات والأ�سكال والألوان.. 1

. التمييز بني احلروف املت�سابهة والأوزان املختلفة. 2
. تنمو حا�سة اللم�س وتكون يف اأعلى م�ستوياتها ورمبا تفوق الرا�سد الكبري. 3

. ل يكون ال�سمع قد و�سل لغاية ن�سجه. 4
. 80% من الأطفال تقريباً م�سابون بطول نظر يف هذه املرحلة. 5

. تنمو احلا�سة الع�سلية )التمييز بني الأوزان بدرجة كبرية يف هذه املرحلة. 6
. كفاءة الطفل يف ا�ستخدام الع�سلت الكبرية اأعلى من ال�سغرية. 7

. يف الن�سف الثاين من هذه املرحلة تزداد كفاءة ا�ستخدام الع�سلت الدقيقة وتكون عند الإناث اأكرب. 8

د( النمو احلركي يف مرحلة الطفولة من 6 – 12 �سنة :
 زيادة كبرية يف القوة والطاقة وتكون احلركة اأ�سرع.1. 

. ل ي�ستطيع الطفل اأن يظل �ساكن دون حركة م�ستمرة. 2
التاآزر بني الع�سلت الدقيقة واأجهزة احل�س ويعود ذلك لـ ) منو الع�سلت ب�سكل كبري - كفاية الأجهزة الع�سبية. 3 

احل�سية )التاآزر بني العني واليد( ( . 
التاآزر احلركي. 4  يبدو الن�ساط احلركي وا�سحاً يف القفز واللعب وركوب الدراجات ونحوه ويزداد يف الن�سف الثاين 

حيث يتمكن الطفل من القيام باأعمال تتطلب مهارة يدوية.
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المهارات الحركية في الطفولة المتأخرة: 
مهارة خدمة الذات. 1 : 

هي املهارات املت�سلة بالأكل وال�سرب وامللب�س وال�ستحمام وت�سفيف ال�سعر , وهذه تتطلب تهيئة يف مرحلة ما قبل ال�ساد�سة 
وتدريب يف هذه املرحلة.

 : مهارة اخلدمة الجتماعية. 2
�سعوراً  مينحه  مما  )وهذا  الرفاق.  جماعة  اأو  املدر�سة  اأو  املنزل  يف  �سواء  الآخرين  مب�ساعدة  املتعلقة  باملهارات  وتتعلق 

بالأهمية الذاتية.
املهارات املدر�سية:  3 .

وهي املت�سلة ب الكتابة والر�سم والتلوين وت�سكيل الأ�سياء ويفرت�س متنيتها يف هذه املرحلة بجعلها األعاب يتدرب عليها 
بجدية.

هـ ( النمو العقلي يف املرحلة من 6 – 12 �سنة :
ينمو اجلانب العقلي يف هذه املرحلة منو كبرياً ويزداد حب ال�ستطلع وكرث الأ�سئلة.. 1

. قد ي�ساأل الطفل عن )الأمور اجلن�سية والظواهر الطبيعية  وعن اهلل واأ�سل الكون وما اإىل ذلك. 2
. احل�سول على معلومات كثرية وب�سرعة فائقة وقد تكون متناق�سة. 3

. تبداأ امليول والهوايات بالتفتح والتعبري عن نف�سها. 4
. تزداد القدرة على البتكار. 5

. القدرة على احلفظ والتذكر والتفكري الواقعي بدًل من اخليايل. 6

أهم مظاهر النمو العقلي : 
. الإدراك : القدرة على فهم الأ�سياء والعلقات املكانية واحلركية. 1

املفاهيم: تنمو من الب�سيط – املعقد , املتمركزة حول الذات – املو�سوعية. 2 . 
 ) النتباه : ) تركيز احلوا�س حول مو�سوع معني. 3

 :  التذكر4. 
: التفكري. 5

 .) التخيل: يتجه اخليال هنا نحو الواقعية  وميكن التمييز بني الواقع واخليال )تطبيقات. 6
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و( النمو النفعايل ملرحلة الطفولة من 6 – 12 �سنة:
تقل مظاهر اخلوف العامة وتزداد خماوف الإخفاق يف الأداء . . 1

. يجد متعة يف اللعب التناف�سي مما ي�ساعده على التغلب على الغرية والعدوان والعناد. 2
. يكون اأكرث ا�ستجابة للن�سح والإر�ساد من اأي مرحلة اأخرى. 3

. احل�سا�سية للنقد و�سخرية الوالدين والأقران. 4
. ظهور القلق النا�سئ عن حاجته للأمن ونحوه. 5

اأبرز النفعالت يف هذه الرحلة ) اخلوف , الغرية , الغ�سب. 6 ( .

ز( النمو اللغوي للأطفال من 6 – 12 �سنة :
وجود دافع داخلي قوي لتعلم الكلم وامل�سطلحات اجلديدة.. 1

. تتح�سن خمارج احلروف لدى الطفل. 2
. تزداد املفردات )2500( ن�سبة 50% عند دخوله املدر�سة. 3

. يدرك املعاين اللغوية للمفردات واأوجه الت�سابه بني امل�سطلحات. 4
. القدرة على التعبري والطلقة. 5

. القدرة على قراءة الق�س�س ال�سغرية وال�ستمتاع باأحداثها. 6

ح( النمو الجتماعي للطفل من 6 – 12 �سنة : 
ال�سعي نحو ال�ستقلل.. 1

. تعديل ال�سلوك بح�سب املعايري والجتاهات الجتماعية وقيم الكبار. 2
. منو ال�سمري ومفاهيم ال�سدق والأمانة. 3

. منو الوعي الجتماعي واملهارات الجتماعية. 4
. تكوين �سداقات وعلقات. 5

. التوحد اجلن�سي. 6
.  اللعب مع املجموعات7. 



18

تطبيقات عامة حيال التعامل مع الطفولة:
توفري الغذاء ال�سحي الذي ي�ساعد على النمو وتكوين عادات �سحية �سحيحة للطفل )النظافة ,العتناء باجل�سم. 1 , 

فرتة النوم , ..... ( 
.ً اإتاحة الفر�سة للن�ساط احلركي للطفل , واأن يكون الفناء وا�سعا. 2

. اإثراء البيئة باملثريات )ال�سور ( وتنظيمها على نحو ميكن الطفل من التفاعل معها. 3
. اأن تكون املو�سوعات ذات معنى ي�سهل فهمه. 4

 .) اأن تكون املذكرات ونحوه ذات حروف كبرية ووا�سحة )طول النظر. 5
. البعد عن التعليم ال�سفهي قدر امل�ستطاع والتعليم املبني على احلوا�س. 6

التدريب على الكتابة وا�ستخدام الع�سلت ال�سغرية )الأ�سابع(.. 7
 . الهتمام بالقدوة كاأ�سلوب يف غر�س القيم مهم جداً يف هذه املرحلة. 8

. توفري الأمن النف�سي للطفل باإزالة الهواج�س املتعلقة بالنفعالت ال�سابق ذكرها. 9
. التعليم من خلل املواقف والألعاب العملية التي ت�ساعد على بناء امل�سوؤولية وحتملها. 10

و�سلى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني
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مفهوم القيم 
من حيث اللغة : بالنظر يف املعاجم العربية جند اأن مدلول القيم ورد بعدة معان منها:

ما ذكره ابن منظور اأن» هذه القيم مفردها قيمة وهي ثمن ال�سيء وقيمته.  وي�سيف الفريوز اآبادي» :والقيم جمع قامات, 
وا�ستقام :اعتدل, وقومته :عدلته فهو قومي وم�ستقيم وما اأقومه :�ساذ والقوام كح�ساب :العدل .1 ومن معاين القيمة 

ثبات ال�سيء ودوامه  2. 
وعليه يت�سح اأن مادة قوم ا�ستعملت يف اللغة العربية لعدة معان منها:

نظام الأمر وعماده:. 1
توفية ال�سيء حقه.. 2
ال�ستقامة والعتدال.. 3
قيمة ال�سيء وثمنه.. 4

الثبات والدوام وال�ستمرار.  3. 5  , 
والأ�سل ال�ستقاقي لكلمة قيمه )Value( يرجع يف الأ�سا�س اإىل الفعل اللتيني ) Vales( ومعناها يف الأ�سل “ اأنا 
قوي " اأو" اأنني ب�سحة جيدة " اأي اأنه ي�ستمل على معنى املقاومة وال�سلبة وعدم اخل�سوع للتاأثريات, واأي�ساً على معنى 

التاأثري يف الأ�سياء والقدرة على ترك ب�سمات قوية عليها4.
ويوؤكد بار�سنوز ) Parsons( على اأن القيم عن�سر لن�سق رمزي م�سرتك يعترب معيارا اأو م�ستوى للختيار بني بدائل 

التوجيه التي تظهر يف املواقف املختلفة ) عطية حممود , 1959( .
ويعرفها روكي�س ) Rokeach ( القيم باأنها عبارة عن اعتقاد دائم باأن هناك منطا معينا من ال�سلوك اأو حالة غائية 

 )1969,  Rokeach(. مثالية من الوجود مت�سل �سخ�سيا واجتماعيا
وتعرف القيم كذلك باأنها جمموعة من الأحكام املعيارية املت�سلة مب�سامني واقعية يت�سربها الفرد من خلل انفعاله 
وتفاعله مع املواقف واخلربات املختلفة , وي�سرتط اأن تنال هذه الأحكام قبول من جماعة اجتماعية معينة حتى تتج�سد 

يف �سياقات الفرد و�سلوكه واجتاهاته ومعتقداته  )�سياء زاهر,1984 (.
وهي اأي�سا ت�سورات عامة ملا هو مرغوب فيه على م�ستوى اأكرث عمومية , فاملثل العليا ل تتحقق اإل بالقدرة على العمل 

والعطاء ونقاوة النف�س و�سماحة القلب والعطاء ونقاوة النف�س و�سماحة القلب والإرادة اخلرية 

1  )حممد بن مكرم بن منظور, ل�سان العرب, ج 12 �س 500 ,  (
)الزخم�سري1404(  2

) عبد اهلل القرين ,1429(  3
)�سالح الغامدي , 2007 :35ـ37(    4
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.)1968 , Robin ( خمتار له بعده يف التاأثري)( اإدراك مراد )مرغوب( و�سلوك )داخليRobin( وهي عند روبني
وتعرف القيم اأي�سا باأنها احلكم الذي ي�سدره الإن�سان على �سيء ما , مهتديا مبجموعة من املبادئ واملعايري التي و�سعها 

املجتمع الذي يعي�س فيه والذي يحدد املرغوب فيه وغري املرغوب فيه) فوزية دياب, 1966(
اأنها جمموعة من املعايري التي حتقق الطمئنان للحاجات الإن�سانية ويحكم عليها النا�س  ومن تعريفات القيم كذلك 

باأنها ح�سنة , ويكافحون لتقدميها اإىل األأجيال القادمة ويحر�سون على الإبقاء عليها . ) حممد �سلح , 1969 ( . 
و�ساق عبد اهلل القرين اأي�سا بع�س التعريفات منها : 

" مفهوم يدل على جمموعة من املعايري, تتكون لدى الفرد من خلل تفاعله مع املواقف,  عرفها اأبو العينني بقوله 
واخلربات الفردية, والجتماعية, بحيث متكنه من اختيار اأهداف, وتوجيهات حلياته, يراها جديرة بتوظيف اإمكانياته, 

وتتج�سد خلل الهتمامات اأو الجتاهات اأو ال�سلوك العملي, اأو اللفظي بطريقة مبا�سرة, وغري مبا�سرة " .
ويرى املحيا» :اأنها الأحكام التي ي�سدرها املرء على اأي �سيء مهتدًيا يف ذلك بقواعد ومبادئ م�ستمدة من القراآن وال�سنة 
اأو حتتويها هذه امل�سادر وتكون موجهة اإىل النا�س عامة ليتخذوها  وما تفرع عنهما من م�سادر الت�سريع الإ�سلمي 

معايري للحكم  .) عبد اهلل القرين ,1429(

كما اأورد �سالح الغامدي  تعريفات مقتب�سة منها :  
اأو  الفرد  اأو �سمنية متيز  دينامية �سريحة  باأنها عبارة عن ت�سورات ومفاهيم    	

التابعي )1985: 35(5 يعرفها كمال 
اخلا�سة  والو�سائل  والأ�ساليب  والطرق  الأهداف  اختيار  يف  توؤثر   , اجتماعياً  فيه  مرغوب  هو  ما  وحتدد  اجلماعة 
بالفعل وجت�سد مظاهرها يف اجتاهات الأفراد واجلماعات واأمناطهم ال�سلوكية , ومثلهم ومعتقداتهم ومعايريهم 

ورموزهم الجتماعية وترتبط ببقية مكونات البناء الجتماعي توؤثر فيه وتتاأثر بها. 
القيم باأنها املعتقدات حول الأمور والغايات واأ�سكال ال�سلوك املف�سلة  عرفتها هيام بخيت واآخرون  )1994: 147( “ 	 
واملوؤ�س�سات  بالواقع  وتنظم علقاتهم  واختياراتهم  وت�سرفهم  وتفكريهم ومواقفهم  توجه م�ساعرهم  النا�س  لدى 

والآخرين واأنف�سهم واملكان والزمان وت�سوغ مواقعهم وحتدد هويتهم بكلم ب�سيط خمت�سر .”6  

كمال التابعي  . الجتاهات املعا�سرة يف درا�سة القيم والتنمية . القاهرة : دار املعارف , 1985.�س 35  5
6  هيام بخيت ال�سريده واآخرون .» القيم الرتبوية والوطنية وال�سيا�سية يف مناهج اللغة العربية لل�سفني الأول واخلام�س الأ�سا�سيني.» .  

جملة موؤته للبحوث والدرا�سات . جامعة موؤته . املجلد 9  العدد 3 , 1985, �س 147 .  
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( القيم باأنها عبارة عن : الأحكام التي ي�سدرها الفرد بالتف�سيل اأو عدم  وعرف عبد املح�سن اخلرايف )2000 : 219	 
اأو الأ�سياء تتم هذه العملية من خلل  اأو الأ�سياء وذلك يف �سوء تقوميه لهذه املو�سوعات  التف�سيل للمو�سوعات 
التفاعل بني الفرد مبعارفه وخرباته وبني ممثلي الإطار احل�ساري الذي يعي�س فيه ويكت�سب من خلله اخلربات 

واملعارف 7.
( تعريفاً للقيم باأنها : جمموعة من الجتاهات املعيارية املركزية التي ي�ستدل  وذكر اأ�سامة ح�سني باهي ) 1988 :7	 
على معناها من خلل ال�ستجابات التف�سيلية اأو النتقائية ل�سلوك الفرد اللفظي اأو العملي اإزاء املواقف والق�سايا 
تفكريه يف  واأ�سلوب  اأهدافه  بذلك  له  به حمددة  املحيطة  والثقافية  الجتماعية  بيئته  يكت�سبها من  التي  اجلدلية 

احلياة8 .
واأوردت �سادية )1998( تعريفات مقتب�سة للقيم منها :

 – تعريف هات�سن�سون )1961( حيث قال عن القيم اأنها : مو�سوع ي�سعى اإليه الفرد بجدية نظراً ملا ميثله – اأي املو�سوع	 
من اهتمام وقيمة بالن�سبة له.

 	
وعند الدقلة حمددات خا�سة ل�ستقاق مفهوم القيم :9

من خلل عر�س املفاهيم والتعريفات والتفريقات ال�سابقة ميكن بناء مفهوم القيمة  من خلل املحددات التالية : 
القيم �سيء معنوي  حيث اأن القيمة لي�ست ال�سيء بل معناه يف ت�سورات الأفراد . 1 .

القيمة تعني الثمن من حيث وجه ال�سبه من الناحية اللغوية . 2 .
القيمة تعني الأهمية  لكونها حتدد مقدار ان�سغال الذهن بها . 3 .

القيمة غائية  مبا حتمله من مقا�سد . 4 .
القيم منطقية ملا تت�سمنه من تنظيم معريف  . 5 .

القيمة وجدانية ال�سمة  مبا حتمله يف طياتها من �سعور وانفعال . 6 .
القيمة ذات حراك وتاأثري لكونها توؤثر على ال�سلوك الظاهر وغري الظاهر . 7 .

القيمة ثابتة ن�سبيا لكونها مرتبطة باملنطق والوجدان والتغري يف كليات املنطق والر�سيد الوجداين  لي�س �سريعا . 8 .
القيمة حتمل مدلولت مثالية لكونها حتفظ يف النف�س ب�سورة جمردة  وتخو�س م�سامينها يف الكمالت . 9 .

)4( عبد املح�سن عبد اهلل اخلرايف  . توظيف املفاهيم الريا�سية يف دعم القيم الرتبوية والدينية يف املرحلة الثانوية بدولة الكويت .   7
املجلة العربية , جامعة الكويت . املجلد 14  العدد 56 ,  2000م  , �س �س 257-217 .  

)1( اأ�سامة ح�سني باهي  . دور املدر�سة الثانوية ال�سناعية يف اإك�ساب طلبها القيم اللزمة لرفع م�ستواهم املهاري  . جامعة الأزهر .   8
كلية الرتبية . ر�سالة دكتوراه غري من�سورة ,1988, �س 7  

9  الدقلة )هند�سة القيم ج 1 ( 
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الختيار  يف  طريقتها  �سخ�سية  لكل  لأن  بال�سخ�سية  فارتباطها  واملواقف  وال�سلوك  بال�سخ�سية  ترتبط  القيمة  10 .
�سكله ومدى  فيه وحتدد  توؤثر  لأنها  بال�سلوك  وارتباطها   . الفرد  القيم خا�سعة لختيارات  يجعل  والتف�سيل مما 
ا�ستدامة فعله  وارتباطها باملواقف لأن املواقف تثري القيم لتعمل يف حتديد رد الفعل وكذلك فالقيم التي تعمل يف 

موقف ما  تتاأثر بنتائج املوقف حني يحدث تعلم ينايف مقت�سى القيم ال�سابقة . 
من خلل هذه املحددات فالقيم هي : 

املعاين التي نت�سورها و تتعلق بالأفراد والأ�سياء والق�سايا والأفعال واملواقف .
	 ولتو�سيح هذا املفهوم فاإن القيم تاأتي يف جواب )ماذا يعني لك هذا ؟ ( فكل جواب �سادق نح�س به اأو نت�سوره فهو 

جواب يدل على �سكل ونوع القيمة التي نحملها حيال ذلك ال�سيء اأو املو�سوع .

أهمية القيم : 
من حيث موقعها من حمركات ال�سلوك  كما هو مو�سح يف النموذج التايل. 1 : 

فيما يلي جمموعة من املفاهيم تبني موقع القيم من حمركات ال�سلوك الأخرى  :  
الدافع: قوة حمركة لل�سلوك نتيجة رغبة لإ�سباع حاجة اأو لتحقيق ا�ستقرار نف�سي.

احلافز: موؤثر خارجي ي�ستنه�س الدوافع واحلاجات نحو اجتاه معني. 
والأ�سياء  النا�س  نحو  الفرد  ا�ستجابة  يف  حمدداً  تاأثرياً  ُيحدث  الرف�س  اأو  بالقبول  ذهني  ا�ستعداد  اأو  �سعور  الجتاه: 

واملواقف. 
والتدريب  التعليم  واملهارة عن طريق  الن�سج ميكنه من حت�سيل اخلربة  م�ستوى من  اإىل  الفرد  و�سول  ال�ستعداد:   

املقدم. 
احلاجة: حالة من النق�س الف�سيولوجي اأو النف�سي ي�ساحبها توتر وعدم ا�ستقرار بحثاً عن الإ�سباع.

ال�سلوك: كل اإجراء اأو عمل اأو ت�سرف ميار�سه الفرد يف زماٍن ومكاٍن ما. 
هذه املحركات كما �سبق ل تعمل منف�سلة فهي جمتمعة يف كيان الفرد وتعمل وفق منظومة .

فاحلاجة توجد فراغاً نف�سياً و�سعوراً باجلوع )نف�سٌي اأو ح�سي( يحرك الدافع لري�سح جمموعة كبرية من ال�سلوكات التي 
يتوقع اأنها كفيلة باإ�سباع هذه احلاجة و�سد هذا اجلوع, فالدافع م�سوؤول عن حتريك ال�سلوكات ولي�س هو امل�سوؤول عن 
اختيار ال�سلوك الأف�سل ما مل تتدخل القيم, وهي التي حتمل يف طياتها املعاين واملدركات التي حتكم على ال�سلوك من 
حيث قابليته لتحقيق الإ�سباع ومدى ملئمة هذا ال�سلوك لبقية احلاجات ومدى مطابقته ل�ستعدادات الفرد. وكلما 
كانت القيم التي تقف خلف ال�سلوك املر�سح اأكرث عمقا كان ال�ستعداد الذهني للقبول اأكرث, ويحدث الجتاه امل�سحوب 

بالرغبة.
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فالقيم هي املحرك الأكرث هيمنة على بقية املحركات وهي جتتمع مع الجتاه يف كونهما يحملن بعداً وجدانياً, وتختلف 
القيم عن الجتاه يف اأنها ذات م�سامني معرفية ومهارية وذات ارتباط منطقي ثابت ن�سبياً. 

 . • فال�سعور باحلاجة ي�ستثري الدافع	
 . • والدافع ير�سح ال�سلوكات املتوقع حتقيق الإ�سباع بوا�سطتها	

• والقيمة هي التي تتحكم يف اآلية اختيار ال�سلوك وفق معايري �سخ�سية منها ال�ستعداد والن�سج وبقية احلاجات.»10. 	
فالقيم حتدد نفاذ حمركات ال�سلوك الأخرى كاحاجة والدافع واحلافز وامليول ونحوها 11

تكت�سب القيم اأهميتها من حيث  مثالية حمتواها وم�سمونها  : 2 .
فهي حتوي ف�سائل واأخلق ومفاهيم �سامية  تن�سر الف�سيلة وتعلم ال�سلوك النبيل  ويورد م�سطفى عمر التري )1987: 
44( باأن القيم عبارة عن مفاهيم وت�سورات مثالية ت�ساعد الفرد على ترتيب الأ�سياء املادية وغري املادية يف علقات بني 
بع�سها البع�س . وهي مناذج مثالية يقي�س الفرد على �سوئها الأفكار واملبادىء والقواعد فيقبل ما يتم�سى وهذه النماذج 

ويرف�س ما يخالفها . ولذلك تو�سف القيم باأنها مقبولة اأو مرفو�سة, �سحيحة اأو خاطئة , مفيدة اأو م�سرة12.
من حيث موقعها من ال�سلوك  وثباته : 3 .

حيث اأنه توؤثر يف ال�سلوك  وحتميه وتوؤدي ل�ستمرار فعله  فكل �سلوك ي�ستدميه الفرد ويكرره يكون وراءه معنى قيما 
يراه هو ويوؤمن به ومينحه ال�سعور باملتعة يف فعله اأو ح�سول مك�سب ثانوي من وراءه  فمعنى واحد قد يحرك عددا من 

ال�سلوكات  ويحميها .
من حيث. 4 ارتباطها باحتياجات الإن�سان كما يف النموذج التايل :

10  الدقلة ) اأدوات رجل الدعوة  ),2008, 60 (
11  ملزيد تو�سيح يراجع كتاب هند�سة القيم ملعد الورقة 

م�سطفى عمر التري  . الثقافة الفرعية . حماولة لتحديد املفهوم . الباحث . العدد الثاين . لبنان 1987, �س 35 , 44 .  12
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أهمية الترفيه:
الرتفيه ودورة التعليمي يف مرحلة الطفولة املتو�سطة وما ميثله من قيمة تعليمية  بالن�سبة للمربني  ل�سيما يف وقتنا 

احلا�سر :
من حيث لغته الت�سالية : حيث ميثل ملئمة كبرية بني اأ�سلوب التلقي يف هذه املرحلة  القائمة على املرح واحلركة  1 .

واللعب .
من حيث اجلو النف�سي الذي يحدثه : حيث يوفر الرتفيه جوا نف�سيا يت�سم بالتلقائية واحلرية نوعا ما وباملتعة  2 .

وهذا من قواعد التعلم الفعال حيث يقدم التعلم يف جو ممتع .
من حيث قدرته ال�ستيعابية جلميع الفروق : حيث اأن الرتفيه متعدد الو�سائد والن�ساطات فهو يتيح جلميع اأنواع  3 .

الذكاءات فر�سة العمل وجلميع التف�سيلت ال�سخ�سية فر�سة لتجد جمال للتفاعل والندماج .
من حيث ملئمته للمرحلة . 4 .

للمنتجات  قويا  مناف�سا  الرتفيه  ميثل  حيث   : الر�سيدة  غري  الإعلمية  للمنتجات  الفعالة  مناف�سته  حيث  من  5 .
نتائج  يحققه من  وما  امل�سارك  لدافعية  وحما�س  ا�ستثارة  به من  يتميز  وذلك مبا  القيم  تبني  ل  التي  الإعلمية 

وت�سورات لمتثل جهدا كبريا على الذهن .

مرحلة الطفولة الوسطى )6ـ 12( سنة : 13
يدخل الطفل يف هذه املرحلة املدر�سة البتدائية اإما قادما من املنزل مبا�سرة اأو منتقل من دار ح�سانة اأو رو�سة اأطفال 
ويظهر لدى الأطفال يف هذه املرحلة وخ�سو�ساً بعد �سن العا�سرة امليل اإىل الن�سحاب عن الكبار ويلجئون اإىل اأقرانهم يف 

تكوين ال�سداقات واأمناط احلياة  .
وتتميز هذه املرحلة مبا يلي :

•ات�ساع الآفاق العقلية املعرفية وتعلم املهارات الأكادميية يف القراءة والكتابة واحل�ساب . 	
•تعلم املهارات اجل�سمية اللزمة للألعاب واألوان الن�ساط العادية . 	

•تنامي فردية الطفل , واكت�ساب اجتاه �سليم نحو الذات . 	
•اأت�ساع البيئة الجتماعية واخلروج الفعلي اإىل املدر�سة واملجتمع والن�سمام جلماعات جديدة وتطور عملية التن�سئة  	

الجتماعية .
•زيادة ال�ستقلل عن الوالدين والنتقال لبيئة اأخرى . 	

13  الدقلة )هند�سة القيم ج 1 ( 
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النمو الجسمي :
يتاأثر النمو اجل�سمي بالظروف ال�سحية والقت�سادية , فكلما حت�سنت هذه الظروف كان النمو اأف�سل مما اإذا �ساءت هذه 

الظروف . ويوؤثر الغذاء من حيث كمه ونوعه على النمو اجل�سمي للطفل وما يقوم به من ن�ساط . 

النمو الفسيولوجي :
الغذاء وخ�سو�ساً وجبات الإفطار والتي عادًة يرتتب عليها قيام  اإىل ح�سن اختيار نوع  النمو  يحتاج الطفل يف مرحلة 
الطفل بكل اأنواع الأن�سطة البدنية والذهنية , كما اأن عدد �ساعات النوم اإن قلت اأو كرثت قد توؤثر على قدرة الطفل يف 
اإدراك ما يكت�سبه خلل اليوم الدرا�سي وخ�سو�ساً اأن هذه املرحلة يتزايد �سغط الدم ويتناق�س معدل النب�س ويزداد طول 

و�سمك الألياف الع�سبية وعدد الو�سلت بينها . 

تطبيقات تربوية :
يجب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي :

•العناية بالتغذية يف املنزل والوجبات املدر�سية امل�ستوفاة بال�سروط ال�سحية وال�ستمرار يف تعليم الطفل متى وكيف  	
وماذا ياأكل بحيث يختار غذاءه املنا�سب املتكامل يف حرية متكاملة .

•الهتمام بعادات النوم ال�سليمة . 	
•ملحظة اأي ا�سطرابات نف�سية اأو ج�سمية واملبادرة بعلجها مبكراً .  	

النمو الحركي :
ي�ساهد لدى طفل املدر�سة البتدائية الكثري من النمو احلركي , كما يحب الطفل العمل اليدوي ويحب تركيب الأ�سياء 

وامتلك ما تقع عليه يداه . 
كما ي�ساهد الن�ساط الزائد , واألوان الن�ساط العادية كاجلري والت�سلق , كما ي�ستطيع الكتابة , ويلحظ اأن كتابته تبداأ 

كبرية ثم ي�ستطيع بعد ذلك �سبط خطه ويتاأكد تف�سيل الطفل لإحدى يديه يف الكتابة .  
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تطبيقات تربوية :
يجب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي :

•رعاية النمو احلركي وتنمية اإمكانات النمو احلركي عن طريق التدريب امل�ستمر. 	
•تنظيم ممار�سة الألعاب اجلماعية للأطفال ثقيلي احلركة . 	

•جتنب توقع قيام الطفل بالعمل الدقيق الذي يحتاج اإىل مهارة الأنامل . 	
•اإعداد الطفل للكتابة وذلك بتعويده مب�سك القلم والورقة ور�سم اأي خطوط يف بادئ  الأمر ثم تعليمه ر�سم اخلطوط  	
امل�ستقيمة الرا�سية ثم الأفقية وذلك قبل اأن يبداأ الكتابة ويجب األ نتوقع اأن يكتب الطفل خطا �سغريا واأن ير�سم 

ر�سما مف�سل يف ال�سف الأول البتدائي .
•خطورة اإجبار الطفل الأي�سر على الكتابة باليد اليمنى حتى ل يوؤدي ذلك اإىل ا�سطراب نف�سي ع�سبي .. 	

•اأن يكون فناء املدر�سة وا�سعا مبا ي�سمح باحلركة والن�ساط . 	
•اأن تكون مقاعد التلميذ م�سممة بحيث تتيح حرية احلركة اجل�سمية ) كاأن تكون املقاعد املتحركة ( 	
•األ يت�سايق املدر�س من كرثة حركة الأطفال يف الف�سل فن�ساطهم احلركي زائد بحكم مرحلة النمو . 	

•ا�ستغلل ر�سوم الأطفال )كلغة غري لفظية ( يف الت�سخي�س . 	
•تدريب الأطفال على احلرف املختلفة .  	

•ت�سجيع الأطفال على تنويع ن�ساطهم احلركي وتوجيه اإىل ما يفيد .  	
•تدريب الأطفال على بع�س الأعمال املنزلية وخدمة اأنف�سهم . 	

النمو الحسي :
ال�سنة  ال�سنة ويدرك �سهور  اإدراك الزمن حيث يدرك ف�سول  ال�سابقة . فيلحظ يف  املراحل  ينمو الإدراك احل�سي عن 
بداية  مع  املرحلة وخ�سو�ساً  كما يلحظ على طفل هذه   , وال�سهر  والأ�سبوع  وال�ساعة  للدقيقة  الزمني  املدى  ويدرك 
املدر�سة البتدائية قدرته على التمييز بني احلروف الهجائية املختلفة وي�ستطيع تقليدها اإل اأنه يخلط  يف اأول الأمر بني 

احلروف املت�سابهة مثل : ب – ت – ث , ج – ح – خ , د – ذ , ر – ز , �س – �س , �س – �س ,  ط – ظ , ع – غ . 
ويظل الب�سر طويًل يف حوايل 80% من الأطفال , بينما يكون 3 % فقط لديهم ق�سر نظر ويزداد التوافق الب�سري . 

ومع مرور الزمن يتطور الإدراك احل�سي وخا�سة اإدراك الزمن ولكنه يختلف يف الطفولة عنه يف املراهقة والر�سد ف�سعور 
الطفل بالعام الدرا�سي ي�ستغرق مدى اأطول من �سعور طالب اجلامعة , كما اإن دقة ال�سمع تزداد اأكرث كلما تقدم الطفل 

يف مراحله العمرية وتقل كلما تقدم الطفل يف املراحل العمرية املتاأخرة . 
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تطبيقات تربوية :
يجب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي :

•العتماد يف التدري�س على حوا�س الطفل وت�سجيع امللحظة والن�ساط وا�ستعمال الو�سائل ال�سمعية والب�سرية على  	
اأو�سع نطاق ملا جتده من اأهمية بالغة يف العملية الرتبوية  .
•رعاية النمو احل�سي وا�ستخدام احلوا�س يف خربات منا�سبة . 	

اأن يح�سن دقة الإدراك عن طريق  •تو�سيع نطاق الإدراك عن طريق الرحلت واملعار�س وغري ذلك وميكن للمعلم  	
تنمية دقة امللحظة واإدراك اأوجه ال�سبة والختلف بني الأ�سياء ودقة اإدراك الزمن وامل�سافات والوزن والألوان .

•اأهمية النماذج املج�سمة التي تتيح للطفل فر�سة الإدراك الب�سري واحل�سي ... الخ  	
•ينظر الطفل يف هذه املرحلة  للمعلم كفلم متحرك ناطق اأمامه ولذا يجب اأن يراعي فيما يقدم للطفل اأن يكون  	

واقعياً ي�سهل ت�سوره ب�سرياً , واأن تكون ت�سرفاته و�سلوكه متوافقة مع ما يقدمه للطفل . 
•ملحظة اأن تكون كتب القراءة  م�سورة وخطها كبرية . 	

•تعترب الطريقة الكلية يف تعلم القراءة اأن�سب يف هذه ال�سن من الطريقة اجلزئية . 	

النمو العقلي :
يوؤثر اللتحاق باملدر�سة يف منو الطفل , حيث اأنها املوؤ�س�سة الرتبوية الر�سمية التي وكلها املجتمع بثقافته لتقوم بعملية 
الرتبية والتعليم وال�سلوك القومي القائم على القيم واملعايري الجتماعية , ويلحظ هنا اأهمية الأ�سبوع التمهيدي يف 
اكت�ساف قدرات وا�ستعدادات ورغبات الطفل . كما تلعب املدر�سة دوراً هاماً يف حياة الطفل حيث تعلمه اأمناطاً كثرية من 
ال�سلوك اجلديد واملهارات الأكادميية وتو�سع ح�سيلته الدينية والثقافية ومتكنه من ممار�سة العلقات الجتماعية يف 

ظل اإ�سرافها وتوجيهها . 
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تطبيقات تربوية :
•يجب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي : 	

•اأن الذي يحدد �سن دخول الطفل املدر�سة هو ا�ستعداده , ول يجب اإجباره على عملية النمو والن�سج . 	
•انه رغم ذهاب الطفل اإىل املدر�سة فاإن املنزل يجب اأن يظل متحمًل م�سئوليه كبرية يف نواح معينه من منو الطفل  	
كالقيم اخللقية والدينية والنظام وال�سحة وغري ذالك من نواحي الن�ساط يف تعاون مع املدر�سة . ول�سك اأن وراء 

كل طفل متفوق را�سدا ذكيا .
•تنمية الدافع اإىل التح�سيل باأق�سى قدر ت�سمح به ا�ستعدادات الطفل . 	

•توفري املثريات الرتبوية املنا�سبة للنمو العقلي ال�سليم  . 	
•ت�سجيع حب ال�ستطلع عند الطفل وتنميه ميوله . 	

•جعل م�ستوى طموح الطفل متنا�سبا مع قدراته ل اأكرث ول اقل . 	
•مراعاة الفروق الفردية يف قدرات الأطفال وتكييف العمل املدر�سي ح�سب القدرات . 	

يف  التلميذ  تق�سيم  يف  ذلك  من  ي�ستفاد  حتى  حت�سيله  وم�ستوى  طفل  كل  ذكاء  وحتديد  الذكاء  بقيا�س  •الهتمام  	
�سفوف املدر�سة اإىل جماعات متجان�سة عقليا بقدر الإمكان , ويف توجيههم الرتبوي . واإن�ساء ف�سول خا�سة لبطيء 
التعلم , واإن�ساء  ف�سول ومدار�س خا�سة ل�سعفاء العقول , وف�سول ومدار�س خا�سة للمتفوقني عقليا حتى ميكن 

رعايتهم رعاية تربويه تنا�سبهم مع �سرورة النظر اإىل كل من املتفوقني واملتخلفني عقليا على اأنهم اأطفال . 
•الهتمام بالنمو العقلي للأطفال ذوي العاهات وبذل جهود لإعداد اختبارات ومقايي�س ت�ساعد يف هذه الناحية .  	

•تنميه البتكار عند الطفل من خلل اللعب والر�سم والأ�سغال اليدوية. 	
•التخفيف من العتماد على التذكر الآيل , وينبغي تاأكيد هذا يف الكلمات والعبارات مع عدم اإهمال تدريب الذاكرة  	

عن طريق حفظ املحفوظات والأنا�سيد وق�س الق�س�س الدينية وغريها من الق�س�س املفيدة  .
•م�ساعدة الطفل يف تنميه تفكريه من الذاتية املركزة اإىل املو�سوعية الن�سبية على اأن نخفف من رعايتنا له عاما بعد  	
عام حتى يعتمد على نف�سه يف حل م�سكلته املختلفة . وحبذا لو واجهنا الطفل يف جميع مراحل منوه مب�سكلت 
عقليه تتنا�سب يف درجه �سعوبتها مع م�ستوى ن�سجه , فل تكون �سهلة متتهن تفكريه , ول �سعبة تعجزه وت�سعره 

بالف�سل . 
•مراعاة الفروق الفردية والنظر على طلب هذه املرحلة على اأنهم اأطفال يحتاجوا اإىل رعاية خا�سة ت�سمل الرعاية  	

ال�سحية والنف�سية والجتماعية واملعرفية. 
•اأن يغر�س يف الطفل منذ هذه املرحلة اأن الإجازة ال�سيفية لي�ست اإجازة من التح�سيل وك�سب املعلومات واإمنا هي وقت  	
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لتنمية التفكري واكت�ساب اخلربات املتعددة والإطلع. 
•لبد من التعاون امل�ستمر بني البيت واملدر�سة اإىل اأق�سى حد ممكن , وتلعب جمال�س الآباء واملعلمني دوراً كبرياً اإذا  	

ا�ستغلت ب�سكل جيد . 
•عدم اإلقاء الوالدين العبء كامًل يف النمو العقلي والتح�سيل على املعلمني اأو العك�س وي�ستطيع كل من الطرفني  	

القيام بدور هام يف هذا ال�سدد .

النمو اللغوي  :
يعترب النمو  يف هذه املرحلة بالغ الأهمية بالن�سبة للنمو العقلي والنمو الجتماعي والنمو النفعايل , حيث يدخل الطفل 
املدر�سة وقائمة مفرداته ت�سم الكثري من الكلمات وتزداد بن�سبة 50% عن ذي قبل يف هذه املرحلة . وتعترب هذه املرحلة 
مرحلة اجلمل املركبة الطويلة , ول يقت�سر الأمر على التعبري ال�سفوي بل ميتد اإىل التعبري التحريري وهي تنمو مع 

مرور الزمن وانتقال الطفل من �سف اإىل اأخر . 

تطبيقات التربوية :
•ت�سجيع الأطفال على الكلم والتحدث والتعبري احلر الطليق . 	

•ت�سجيع الأطفال على زيارة املكتبة املدر�سية والإطلع على كتبها واختياره ما ينا�سبه منها كما اأنها ت�ساعد املخت�سني  	
يف علم النف�س والعلوم الجتماعية واملر�سدين الطلبيني يف معرفة تفكري واجتاهات اأبنائنا م�ستقبًل .

•ت�سجيع ال�ستعمال ال�سحيح للكلمات عن طريق تنمية عادة ال�ستماع والقراءة.  	
•اأهمية النماذج الكلمية اجليدة التي تعترب اأ�سا�ساً للنمو اللغوي يف املنزل واملدر�سة.  	

•اأهمية اخلربات العلمية يف النمو اللغوي .  	
•عدم الإ�سراف يف ت�سحيح اأخطاء الأطفال اللغوية .  	

•الكت�ساف املبكر لأمرا�س الكلم مثل اللجلجة والتهتهة واللثغة والفاأفاأة واحلذف والإبدال و�سعوبة الو�سوح يف  	
النطق حتى ميكن علجها .
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النمو االنفعالي :
يلحظ على الأطفال يف هذه املرحلة �سرعة النتقال من حالة انفعالية اإىل اأخرى وي�سوبها نوعاً من الثبات وال�ستقرار اإل 
اأن الطفل ل ي�سل اإىل الن�سج النفعايل فهو قابل لل�ستثارة النفعالية ويكون لديه القليل من الغرية والتحدي والعناد, 
كما اأنه يبدي احلب ويحاول احل�سول عليه بكافة الو�سائل , ويحب املرح وتتح�سن علقته النفعالية والجتماعية مع 
الآخرين وقد يعاين الأطفال يف هذه املرحلة من عدة خماوف ومن القلق ب�سبب التناق�س بني تنمية ا�ستقللهم الذاتي 

وتوقعات الوالدين واملدر�سة . 

تطبيقات تربوية :
يجب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي :

عن  يعرب  اأن  لي�ستطيع  فيه  مرغوب  وانه  والأمن  بالراحة  واإ�سعاره  الطفل  �سلوك  وتفهم  النفعايل  النمو  •رعاية  	
انفعالته تعبريا �سحيحا , وفهم الكبار وت�ساحمهم بالن�سبة لل�سلوك النفعايل غري الناجح ) العادي بالن�سبة ملرحلة 

النمو ( و�سرب املثل ال�سلوكي احل�سن لكي يحتذي به الأطفال .
•البناء العاطفي حيث ت�سكل م�ساحة وا�سعة يف نف�س الطفل النا�سئ وهي تّكون نف�سه وتبني �سخ�سيته , فاإذا اأخذها  	
ب�سكل متوازن كان اإن�ساناً �سوياً يف م�ستقبله ويف حياته كلها , واإن اأخذها بغري ذلك , �سواًء بالزيادة اأو النق�سان , ت�سكلت 

لديه عقد ل حتمد عقباها . 
•علج خماوف الأطفال عن طريق ربط ال�سيء املخيف باأ�سياء متعددة �سارة حتى يتعود الطفل على روؤيته مقرتنا مبا  	
يحب وي�سر لروؤيته , وت�سجيعه على اللعب مع الأطفال الذين ل يخافون نف�س ال�سيء الذي يخافه واإزالة م�سادر 

خوفه وم�ساعدته على تكوين الجتاهات واملفاهيم ال�سوية التي ت�ساعد يف علج خماوفه .
•جتنب الرتكيز اأكرث من اللزم على اأي طارئ �سلوكي انفعايل ما مل ي�ستدم ويوؤثر يف توافق الطفل . 	

التنفي�س  • اإتاحة فر�سة التنفي�س والتعبري النفعايل عن طريق اللعب والر�سم والتمثيل ...الخ . ونحن نعلم اأن “ 	
النفعايل “ يكفي الطفل �سر )) حب�س النفعال (( يف داخله ملدة طويلة مما قد يوؤدي اإىل )) النفجار النفعايل ((  
ونحن نعلم اأن التنفي�س النفعايل يزيل التوتر ويفيد يف تعريف الكبار مبا ي�سايق الطفل وبحاجاته غري امل�سبعة 

ومن ثم ميكن م�ساعدته .
•الإملام  بامل�ساعر الكامنة حتت ال�ستجابات النفعالية ال�سطحية وال�سلوك الظاهر.  	

•خطورة اإتباع النظام ال�سارم اجلامد املتزمت يف التعليم . 	
•خطورة مقارنة الطفل باإخوته اأو رفاقه على م�سمع منه حتى ل يتولد ال�سعور بالنق�س عند الطفل الأقل مرتبة يف  	
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اأعني والديه اأو مدر�سيه  وينجم عن ذلك فقد الثقة يف النف�س .
•النظر اإىل ال�سطرابات ال�سلوكية على اأنها اأعرا�س حلاجات غري م�سبعة يجب اإ�سباعها , واإحباطات موؤرقة يجب  	

التغلب عليها و�سراعات عنيفة يجب تعليم الطفل كيف يحلها اأوًل باأول .
•م�ساعدة الطفل يف ال�سيطرة على انفعالته و�سبطها والتحكم يف نف�سه . 	

•فهم وتقبل م�ساعر الطفل نحو نف�سه ونحو العامل املحيط به مع التدخل الب�سيط لت�سحيح امل�ساعر ال�سلبية . 	
•اأهمية اإ�سباع احلاجات النف�سية خا�سة احلاجة اإىل احلب وال�سعور بالأمن والتقدير والنجاح والنتماء اإىل جماعة . 	

•اأهمية امليل نحو العمل واإتاحة الفر�سة اأمامه لقدح ميوله حتى ميكن توجيهها توجيهاً �سحيحاً . 	
•اأهمية التوافق النفعايل وم�ساعدة الطفل يف حل ال�سراعات اأول باأول بنف�سه .  	

النمو االجتماعي :
يف �سن ال�ساد�سة تكون طاقات الطفل على العمل اجلماعي ما زالت حمدودة وغري وا�سحة ويكون م�سغوًل اأكرث ببديلة 

الأم )) املدر�سة (( وتت�سع دائرة الت�سال الجتماعي ويزداد ت�سعبها . وهذا يتطلب اأنواعاً جديدة من التوافق.  
ويعترب الطفل يف هذه املرحلة م�ستمع جيد ن�سبياً , ويتوقف �سلوكه الجتماعي مع جماعات اأقرانه ويف البيئة املحلية على 
نوع �سخ�سيته التي منت نتيجة لتعلمه املا�سي يف املنزل ويف البيئة املحلية ويف دار احل�سانة اإذا كان قد مر بها . ويكون 
اللعب جماعياً وتكرث ال�سداقات ويزداد التعاون بني الطفل ورفقائه وتكون املناف�سة يف اأول هذه املرحلة فردية ثم ت�سبح 

جماعية .

تطبيقات تربوية :
يجب على الوالدين واملربيني مراعاة ما يلي : 

•الهتمام بالرتبية الجتماعية للأطفال والتي تركز على النتماء للمجتمع , وتنمية القيم ال�ساحلة والجتاهات  	
اليجابية , ومراعاة حقوق الآخرين ,والتزام الآداب الجتماعية العامة , وقيام املر�سد الطلبي واملعلمني بدورهم 

يف هذا املجال .
•حتميل الطفل م�سئولية نظافته ال�سخ�سية وتعويده مبادئ النظام واحرتام الغري . 	

•اأهمية لعب الوالدين مع الطفل والتفاعل الجتماعي امل�ستمر معه واأهمية التنزه والرحلت الأ�سرية ولنا يف ر�سول  	
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سوة ح�سنة  .

•تنمية التفاعل الجتماعي التعاوين بني الطفل ورفاقه وتنظيم القيادة والتبعية . 	
•اأهمية اللعب الذي ينظمه الأطفال باأنف�سهم والذي ي�سارك فيه الكبار باأقل قدر من التدخل يف حتديده وتنظيمه  	
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ولنا يف ر�سول اهلل اأ�سوة ح�سنة فقد كانت �سريته �سلى اهلل عليه و�سلم وتعامله مع الأطفال , وهو يغذي نفو�سهم بهذه 
العاطفة ال�سادقة بعيداً عن اجلفاء والق�سوة , فما علينا اإل اأن نتاأ�سى به فن�سعر اأطفالنا بالعاطفة واحلنان واللني 
واملزاح بني احلني والأخر , لي�سعروا بالفرح وال�سعادة , خا�سة واأن الأطفال ويف هذه املرحلة بالذات جبلوا على حبهم 

للعب .
ال�سلوك يف  كيفية  الطفل  وتعلم  �سليمة  اجتماعية  الطفل بخربات  واإمداد  الجتماعية  البيئة  التعرف على  •اأهمية  	

املواقف الجتماعية املختلفة ويف املواقف احلياة الواقعية .
•احلر�س على جعل اجلو النف�سي الجتماعي للطفل جوا �ساحلا خاليا من التوتر . 	

•جتنب العتماد على التعاون وحده لأنه اإذا اعتمد الطفل على الن�ساط اجلماعي فح�سب فاإن ذلك قد يعوق تعلمه  	
واملهارات  واملعرفة  الذكاء  اأطفال مت�ساويني يف  يكون بني  التناف�س موجها بحيث  يكون  اأن  . ويجب  العمل منفردا 
اجل�سمية والن�سج فاإذا حدث بني اأطفال غري مت�ساويني فاإن املتفوق �سوف ي�سعر �سعورا ) غري واقعي ( بالتفوق . 

بينما ي�سعر مناف�سه غري املتفوق مب�ساعر النق�س التي ل مربر لها .
•تعويد الطفل احرتام والديه ومدر�سيه والكبار دون رهبة اأو خوف . 	

•اأن تكون الجتاهات الوالدين نحو الطفل وتربيته تربية موجبة بحيث يتجنب الت�سلط واحلماية الزائدة , والإهمال  	
والرف�س , والتدليل والق�سوة , واإثارة الأمل النف�سي , والتذبذب , والتفرقة . 

القيم  يف  والفروق  والعقلية  اجل�سمية  الفروق  هذه  واحرتام  النا�س  بني  الفردية  الفروق  مراعاة  الطفل  •تعليم  	
والعادات.

•الهتمام بالنمو الجتماعي للأطفال اأثناء العطلت ال�سيفية وذلك بفتح اأبواب املدار�س والنوادي اأمامهم لتم�سية  	
اأوقات الفراغ يف ن�ساط اجتماعي مفيد حتت الإ�سراف والتوجيه والإر�ساد الرتبوي والجتماعي .

النمو الديني :
•مع تقدم الطفل يف العمر ومع ارتفاع م�ستواه العقلي يتجه ال�سعور الديني نحو النمو ويبتعد عن النفعالت ويقرتب  	

من املنطق والعقل .
•كما يتاأثر الطفل بالبيئة الجتماعية التي يرتبى فيها فاإن كانت بيئته متدينة ن�ساأ على ما تربى عليه وتطبع بذلك,  	

وياأخذ ال�سلوك يف الن�سباط وفق املنهج القراآين وال�سنة املطهرة. 
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تطبيقات تربوية :
يجب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي :

يف  وم�ستقيمني  خمل�سني  موؤمنني  ي�سبوا  حتى  الأولد  نفو�س  يف  ومبادئه  واأركانه  الدين  اأ�سول  بتعليم  •الهتمام  	
�سلوكهم .

• تعليم الطفل ال�سلة منذ �سن ال�سابعة . واإ�سراكه يف اأن�سطه يتبني منها قدرة اهلل , وتقدمي مناذج ال�سلوك املثايل  	
للأنبياء والر�سل وال�سحابة  .

•م�ساعدة الطفل يف النمو الديني , وجتنب التثبيت عند مرحلة من مراحل النمو الديني كاملراحل احل�سية مثل . 	
•الهتمام بالرتبية الدينية درا�سة و�سلوكا يف كل من البيت واملدر�سة . 	

•العتدال يف الرتبية الدينية للأطفال من خلل معرفة خ�سائ�س منو الأطفال وما يقدم من مفاهيم دينية وفيما  	
يختار له من املو�سوعات الدينية .

النمو األخالقي .

تطبيقات تربوية :
اأ�سرته ومدر�سته  ال�سائدة يف  الأخلقية  الأخلقية للطفل عادة يف �سوء الجتاهات  املرحلة تتحدد الجتاهات  يف هذه 
وبيئته الجتماعية , وهو يكت�سبها ويتعلمها من الكبار ويتعلم ما هو حلل وما هو حرام وما هو �سح وما هو خطاأ وما 

هو مرغوب وما هو ممنوع . 
يجب على الوالدين واملربني مراعاة ما يلي :

•القتداء باأخلق الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يف �سلوكهم ويف تربية  اأولدهم.  	
•تعليم ال�سلوك الأخلقي املرغوب للأطفال , وتوفري اخلربات املنا�سبة لذلك . 	

•الهتمام بالرتبية الأخلقية جنبا اإىل جنب مع الرتبية الدينية ويف اإطار  التن�سئة الجتماعية . 	
•اأن يكون كًل من الوالدين واملعلمني قدوة �ساحلة ترغب الأبناء يف الإقتداء بهم يف �سلوكهم ويف كافة ت�سرفاتهم. 	
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القيم ال�سرورية يف  هذه املرحلة )مداخل امل�سفوفات القيمية (  :
ينظر للقيم من خلل عدد من املداخل  والتي تراعي جانبا من جانب حتديد احلاجة وفق ما يلي :  

احتياجات املراحل امل�ستقبلية  من العمر : 1 .
التي  املهام احلياتية  القادمة من عمره وكذل  التي ت�ساعد الطفل على  ال�ستعداد للمراحل  القيم  وهذا املدخل ير�سح 

تنتظره م�ستقبل وحتتاج غر�سا م�سبقا .
املدخل التعبدي : 2 .

يف هذا املدخل يتم اختيار القيم واملفاهيم التي حتقق غاية اخللق وتهيئ القلب للعبودية ومقت�سياتها .
املدخل التفاعلي : 3 .

ويف هذا املدخل يتم اختيار قيم التعامل التي حتكم علقة الطفل بغريه من الأفراد  وكذلك ببيئته .
املدخل العقلي : 4 .

     يف هذا املدخل يتم بناء قيم املعرفة واكت�سابها وتثمينها ومهارات معاجلتها .
املدخل ال�سلوكي  التهذيبي : 5 .

ويخ�س هذا املخل  تر�سيح القيم املعنية بنقاء النف�س من الكرب وال�سوائب التي متنع قبول الف�سيلة واللتزام بها  وهي 
تعنى مبا يذكي النبل ويرفع الهمة ويكر�س املروءة .

املدخل املوقفي :  6 .
ويعنى باملهمة التي يراد تقدمي القيم لتحقيقها مثل تعديل �سلوك حمدد اأو تعليم مهارة حمددة فتكون هناك قيم خا�سة 

لها يتم اختيارها وفق الفجوة القيمية اخلا�سة بها . 
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خريطة تنظيم األنشطة الترفيهية بربط االحتياج القيمي بالخصائص العمرية

الت�سور القيمة
املراد

اخل�سائ�س العمرية

الجتماعيالنفعايلاحل�سياللغويالعقلياحلركي

حمبة 
اهلل

اهلل لطيف 
بعاده وراحم 
لهم حافظ 

لهم
وله نعم 

كثرية

لعبة نقل 
اأبراج 

املكعبات

لعبة 
التذكر

لأ�سماء 
اهلل 

الإلقاء
الإن�ساد

لعبة 
جتميع 
قطع 
�سورة 
اجلمل

تركيب 
اأجزاء 
ال�سجرة

الر�سم احلر
حفلت 
الت�سجيع
حوارات 
الحتواء

لعبة تاأمل 
ما تفعل 

حني ت�سعر
اأنا اأف�سل 
اإذا كنت 
مت�ساحما

توزيع 
ن�سيد الفائدة الوجبات

اإخوتي
اأغلق 

ال�سندوق
ق�سة البا�س 

املبارك
لعبة ناق�س 

واحد

املعرفة
التاأمل 

طريق فهم 
الأ�سياء

ركز على
امل�سدر

القبعات 
اكت�سف  �سنفالقراءة ال�ست

من حويلال�سواب

الطهر
النظافة 

متيز و�سعور  
مييز امل�سلم

تخيلمار�س
ار�سم

اأر�سل 
ر�سالة

الرائحة 
الزكية

تدريب على 
اجلدول 
اليومي 
للنظافة

�ساهم

الإجناز
النجاح 

جمموعة 
مهام منجزة

�سافر 
اإىل

كيف 
جنح

�سجل 
ع�س حلظة ركب�سوتك

النهاية
احلمد هلل 

انتهينا
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أنموذج تخطيط استراتيجية ترقية القيمة 14 كأحد أساليب هندسة القيم عبر 
الترفيه 15

ا�سم الربنامج :                                     الفئة امل�ستهدفة :  
 

الهدف القيميالن�ساط املحقق لهاالرغبات

رغبات   : هنا  يو�سع 
ت�سري  والتي  امل�ستهدفني 

اإىل قيم البتداء لديهم 
لدى  اللعب  حب   : مثال 

الأطفال

الرغبات  يحقق  مقرتح   ن�ساط   : هنا  يو�سع 
الفئة  ينا�سب  قيمية  فوائد  على  ويحتوي 

امل�ستهدفة 
ببع�س  والتربع  األعاب  مدينة  زيارة   : مثال 
التذاكر  ل�سالح جلنة الأيتام التي مت التن�سيق 

معها م�سبقا  

التي  الأهداف   : هنا  يو�سع 
يراد حتقيها وهي مبثابة قيم 

النتهاء . 
مثال : التعود على ال�سدقة 

ي�سلح هذا النموذج للربامج الق�سرية والربامج التي تقدم للأطفال �سريعي التفاعل والتقبل يف نف�س الوقت  .

14  تقوم فل�سفة هذه ال�سرتاتيجية على ا�ستثمار الرغبات يف بناء احلاجات عرب منتج ترفيهي قيمي  ويتميز هذا النموذج بو�سعه �سروط 
احلفاظ على التفاعل وموؤ�سرات احلفاظ على م�سامني القيمة  بحيث ل تلغي القيم طبيعة النا�سط التفيهي ول يجه�س الن�ساط التفيهي  خمرجات 

القيم 
15  هذه ال�سرتاتيجية م�سروحة بتو�سع وتطبيقات اأخرى يف كتاب هند�سة القيم ج2 ملعد الورقة 



42

نموذج متقدم لتخطيط البرامج القيمية وفق استراتيجية ترقية القيم  :

قيم النتهاءالن�ساط املقرتح املحقق لهاالقيم البتداء املحفزة
الن�ساط  ال�سمني املر�سح لتفعيلهااملراد تعميقها

يو�سع يف هذا احلقل :
القيم التي تدفع امل�ستهدفني 

للتفاعل مع الربامج التي يراد 
الإعلن عنها ويتم حتديدها 

من خلل الرغبات العامة 
التي جتذب امل�ستهدفني 
للح�سور اأو للم�ساركة اأو 

للمتابعة وغري ذلك

يو�سع يف هذا احلقل :
اأ�سماء لبع�س الربامج اأو 

الفعاليات اأو امل�ساريع  التي 
من طبيعتها توفري ما يرغب 

فيه امل�ستهدفون ويحقق 
القيم )الرغبات ( التي تعترب 
حمفزة للتفاعل لديهم كما يف 

احلقل ال�سابق

القيم التي من اأجلها اأن�سئت 
الفعالية اأ�سل وهي قيم 

معدة م�سبقا يراد تعليمها 
للم�ستهدفني وتعد هذه 

القيم �سرورية لهم ونافعة  
وميكن لربنامج كهذا اأن 

يقدمها بنجاح

يو�سع يف هذا احلقل : اأن�سطة وفعاليات 
�سغرية تدرج داخل الربنامج الكبري  
وتكون هذه الفعاليات ال�سغرية هي 

امل�سوؤولة عن تقدمي القيم )قيم النتهاء ( 
وهي املق�سود احلقيقي من الربنامج ككل 

ويتم تنويع هذه الفعاليات ال�سغرية ح�سب 
موقعها يف الربنامج وبح�سب موا�سيعها 

التي تت�سمنها .
يجب اأن تكون هذه الفعاليات من�سجمة مع 

الربنامج ولي�ست ح�سوا .
ت�سورها لدى امل�ستهدف
موؤ�سرات  احلفاظ على امل�سامنيامل�سامني املكونة للقيمة�سروط �سمان التفاعلهذا حقل للتنبيه فقط

هذا احلقل تابع للذي فوقه 
ويو�سع فيه :

و�سف للقيمة املحفزة 
من وجهة نظر امل�ستهدف  

فالرتفيه عند ال�سباب يختلف 
عنه عند الأطفال  والهدف من 
هذا احلقل النتباه اإىل اأن ما 
نعتربه نحن حمفزا قد يكون 
قليل التحفيز لدى امل�ستهدف

هذا احلقل تابع للذي فوقه 
ويو�سع فيه :

�سروط يجب توفرها يف 
الربنامج لن�سمن تفاعل 

امل�ستهدف طيلة فرتة التنفيذ  
. ويتم مراقبة هذه ال�سروط 
ومتابعتها وتقييم اللتزام بها

ومن اأهم �سروط �سمان 
التفاعل األ توؤدي الفعاليات 
التي تعنى بقيم النتهاء اإىل 

اإجها�س عامل اجلذب
يف الربنامج ونق�سد عامل 

اجلذب الذي اعتمدناها 
يف الربنامج يف حقل القيم 

املحفزة

القيم التي يراد تعليمها 
لبد من حتديد مكوناتها 

بالتحديد حيث انه قد تكون 
وا�سعة وكثرية

ويف هذا احلقل ي�سار لأهم 
املكونات املعرفية والوجدانية 

وال�سلوكية  التي يجب اأن 
ت�ستمل عليه القيمة  اأو 
مبعنى اآخر يو�سع هنا 
الت�سورات التي يراد 

حتقيقها يف ذهن امل�ستهدف

هذا احلقل تابع للذي فوقه ويو�سع فيه:
موؤ�سرات للتاأكد اأن م�سامني القيم مت 

تقدميها عرب الفعاليات ال�سغرية واأنه ل 
ت�سيع يف خ�سم الربنامج  فن�سع معايري 

للفعالية حتافظ على و�سول القيم 
للم�ستهدف ب�سكل �سل�س ومفهوم .
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وفي الختام  
ل�سك اأن الرتفيه قالب حمفز للم�ساركة ويتفق مع طبيعة مرحلة الطفولة الو�سطى ويف الوقت نف�سه ميكن للقيم اأن 

تكون مادة من�سجمة مع هذا الرتفيه وفق ما �سبق تو�سيحه يف الورقة .
تو�سيات الورقة :

بناء معيار  لتحكيم املنتجات القيمية  ينبع من حمددات القيم واملرحلة  وطبيعة كل منتج .  1 .
اإعداد حقائب تدريب حمكمة  لتاأهيل العاملني يف جمال غر�س القيم بالرتفيه . 2 .

ال�ستفادة من م�سريف التوعية الإ�سلمية احلا�سلني على دبلوم القيم من وزارة الرتبية والتعليم . 3 .
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�سمم منهاج تفكر مع اأنو�س - املنهاج الإبداعي ال�سامل يف بناء اإميان الطفل امل�سلم و�سخ�سيته واإبداعه-  ب�سورته املتكاملة 
اإ�سلمية  بروؤية  تن�سدها,  التي  املتميزة  الرتبية  اأهداف  حتقيق  يف  التعليمية  املوؤ�س�سات  ت�ساعد  تطويرية  اأداة  لي�سكل 
معا�سرة, تنبثق فل�سفتها من حاجة املوؤ�س�سات الرتبوية والأ�سر اإىل مناهج تبني هوية الفرد و�سخ�سيته يف �سوء قيمنا 
العربية والإ�سلمية, مع اجلمع والإفادة من اخلربات العاملية يف املجال الرتبوي, خا�سة يف جمال بناء ال�سخ�سية وتنمية 

التفكري والإبداع والذكاء.
يرتكز املنهاج على درا�سة علمية ناقدة  - ا�ستمرت اثني ع�سر عاماً  من البحث والتجريب والتطوير – مت من خللها 

بلورة روؤية �سمولية تطبيقية ت�ساعد يف تطوير واقع الطفل يف جمتمعاتنا العربية والإ�سلمية .

الهدف العام لمنهاج أنوس : 
يهدف منهاج تفكر مع اأنو�س اإىل تنمية الطفل تنمية تكاملية باأبعادها اجل�سمية والعقلية والوجدانية والروحية �سمن 
روؤية جتمع بني جمال روح الإ�سلم وحاجات ومتطلبات الع�سر الذي يعي�سه الطفل, ت�ساعده على القيام بدوره امل�ستقبلي 

يف �سنع ح�سارة اأمته والنهو�س بها.

األهدف العامة لمنهاج أنوس : 
. • بناء الإميان	

. • بناء القيم الإ�سلمية	
. • بناء تقدير الذات	

. • تنمية التفكري الإبداعي	
. • تنمية التفكري الناقد	

. • تنمية الذكاء العاطفي	
. • تنمية الذكاء املتعدد	

. • تطوير ال�سلوك الأخلقي	
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مرتكزات منهاج أنوس : 
 • بناء الإميان وغر�س حمبة اهلل تعاىل من خلل التفكر يف الأنف�س والآفاق لل�ستدلل على اأ�سماء اهلل احل�سنى	

ا�ستناداً اإىل منوذج التفكر التعليمي املبتكر .
• بناء تقدير الذات .	
• تنمية الذكاء العاطفي .	
• بناء القيم الإ�سلمية ال�سامية .	

 •  ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعليمية – تعلمية يف داخل املنهاج تتمحور حول دور الطالب وتنمي الإبداع والذكاء	
املتعدد.

مستويات منهاج أنوس : 
يتكون املنهج من عدة م�ستويات مت�سل�سلة تراكمية البناء تهدف اإىل التنمية املتكاملة , ت�ستند مو�سوعاتها اإىل جمالت 

التفكر يف خملوقات اهلل �سبحانه وتعاىل .

الفئة العمرية :
ي�سم منهاج تفكر مع اأنو�س ثمانية م�ستويات تراكمية مت�سل�سلة يف البناء خم�س�سة للمرحلة العمرية )4-12( �سنة .

نحو مدرسة التفكر.. المدرسة اإلبداعية األخالقية:
نحو الروؤية التطبيقية ملدر�سة امل�ستقبل »مدر�سة التفكر» املدر�سة التي تنمي ال�سخ�سية الإبداعية الأخلقية من خلل 

متكني القادة الرتبويني والقائمني على العملية الرتبوية من تطوير منظومة تربوية متكاملة الأركان ت�سمل املعلم 
والنظام التعليمي , الأ�سرة, الإدارة, والإ�سراف لل�سري بخطوات واثقة نحو مدر�سة امل�ستقبل.
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المرتكزات التطبيقية لرؤية مدرسة التفكر :
ترتكز روؤية مدر�سة التفكر اإىل منهجية مت�سل�سلة تراكمية و�سمولية لبناء �سخ�سية اإبداعية اأخلقية من خلل:

تطبيق م�ستويات منهاج تفكر مع اأنو�س يف ح�سة تفكر م�ستقلة. 1 .
حتقيق املنحى الرتابطي والتكاملي من خلل: 2 .

•تطوير اأ�ساليب تدري�س املواد الأكادميية والذكاء. 	

• البيئة اليجابية واملناخ الإبداعي يف جميع احل�س�س ال�سفية. تهيئة	
توعية الآباء مبتطلبات تربية ال�سخ�سية الإبداعية الأخلقية. 3 .

يتحلى القائمون على تطبيق املنهاج من معلم واأ�سرة واإدارة واإ�سراف تربوي بالثقافة التطويرية التي ت�ساعدهم يف 
تهيئة البيئة اليجابية التي يحتاجها الطالب كي ينمو ويتطور كما توؤهلهم يف حتقيق اأهداف التنمية املتكاملة باأعلى 

ن�سبة جناح ممكنة.
ترتكز الثقافة التطويرية على الر�سالة والتاأهيل والعمل وال�ستمرارية والتقومي.

وللنجاح يف حتقيق جمالت التنمية املتكاملة يحتاج الطفل اإىل خم�سة عنا�سر اأ�سا�سية لتهيئة بيئة ايجابية يتطور من 
خللها ت�سم احلب والحرتام والتقدير والأمن والتفهم اإ�سافة اإىل تهيئة املناخ الإبداعي الذي ي�سجع على التفكري 

والإبداع.

مجاالت التنمية المتكاملة:
الإن�سان عبارة عن كل يتكون من اأجزاء فهو عبارة عن ج�سم وعقل وروح ونف�س وقلب, واأنت ل ت�ستطيع اأن تنجح يف تربية 
هذا الإن�سان ما مل تراع تربية جميع اجلوانب الإن�سانية فيه بات�ساق لتحقيق غايات ودوده الإن�ساين فتنمو جميع هذه 

اجلوانب وحتقق اأق�سى غاياتها �سمن اإطار عبودية هذا الإن�سان هلل يف الدنيا وتطلعه اإىل لقاءه يف الآخرة.
يتفرد منهاج تفكر مع اأنو�س باأنه جنح يف تنمية املجالت الأربعة: الروحية والنف�سية والعقلية والجتماعية من اأجل بناء 

�سخ�سية اإبداعية اأخلقية.
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مجاالت  لمنهاج تفكر مع أنوس :
• جمالت يف �سخ�سية الطفل لرتبية الإن�سان املبدع الأخلقي :  منهاج تفكر مع اأنو�س ينمي اأربعة	

التنمية الروحية .  1 .
التنمية النف�سية . 2 .

التنمية الأخلقية .  3 .
التنمية الإبداعية. 4 .
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التنمية الروحية : 1 .
عبادة التفكر	  
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تعليم التفكر ممنهجًا
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التنمية النفسية : 2 .
( التي  • 	2001,Deborah Plummer( بناء تقدير الذات : مت الرتكاز على اأعمال الباحثة ديبورا بلمر

قامت بتحديد �سبعة عنا�سر ملفهوم “تقدير الذات”.

عناصر تقدير الذات : 
 • 	Self- knowledge معرفة الذات
 • 	Self and others الذات والأخرى

 • 	Self-acceptance قبول الذات
• 	    Self-reliance  العتماد على الذات

  • 	Self-expressionالتعبري الذاتي
 • 	Self-confidence الثقة بالنف�س

• 	Self-awareness الوعي الذاتي
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التنمية األخالقية  3 .
وتطوير ال�سلوك جتمع الأ�سالة اإىل املعا�سرة : • منهجية فريدة يف غر�س القيم 	

 منهجية غرس القيم في منهاج التفكر
جتمع بني التفكر يف ت�سكيل الدوافع والغايات والأ�سلوب الغربي كمنهجية
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التنمية اإلبداعية :  4 .
    • 	Brain Based thoeryنظرية التعلم امل�ستند اإىل الدماغ

 • 	Multiple Intelligence  نظرية الذكاء املتعدد 
    • 	Creative thinkingتنمية مهارات التفكري والإبداع 
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نماذج من كتب منهاج أنوس ووحداته الدراسية

امل�ستوى الأول

اأنا اإن�سان مميز
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عناوين بعض الدروس في المستوى األول : 
•اأنا طفل �سعيد . 	

• اأح�سن تقومي . اأنا يف	
•اأنا مكت�سف �سغري .  	

•اأنا مميز . 	

عابد . • الكون 	
•اأنا متفكر . 	

•اأنا م�سلم عابد . 	

•ج�سمي مميز . 	

•اأنا �سم�س مطيعة .  	

•خلقي ح�سن . 	

•نعمة ال�سعر .  	

. • نعمة الأنف	
•اأحب حمرابي . 	
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امل�ستوى الثاين

اأنـا اأحـبـكم 
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عناوين بعض الدروس في المستوى الثاني : 
•نعمة اللبا�س .  	

• نعمة العقل .	
•اأنا اأ�ستطيع . 	

•اأحب ما اأفعل . 	

•�سفاتي مميزة . 	

حمبوب . • اأنا 	
•اأنا فريد . 	

•نعمة الإيجاد . 	

•اأنا اأكرب .  	

حنون . • اأنا 	
•اأحلم بهديف . 	

•نعمة احلب . 	

•اأنا لطيف كالورود . 	

•اأنا متعاطف . 	

•اأنا م�سارك . 	
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 امل�ستوى الثالث

جمال الختلف
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عناوين بعض الدروس في المستوى الثالث : 
•اأحب اأ�سرتي 	

• اأحب اأمي	
•اأحب اأبي 	

•اأحب اإخوتي  	

•اأحب �سديقي 	

•جمال الختلف 	

نف�سي • اأحرتم 	
•اأحرتم زملئي 	

•اأحرتم النا�س  	

•اأحرتم البيئة 	
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 امل�ستوى الرابع

اأفكاري وم�ساعري
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عناوين بعض الدروس في المستوى الرابع : 
•م�ساعري 	

•مفاتيح ال�سعادة  	

•�سعادة العطاء 	

•�سعادة ال�سكر 	

•�سعادة القراءة 	

•�سعادة العبادة 	

التفكري الإيجابي • اأ�ستخدم عقلي – 	
الحباط - التعلم من الف�سل   • اأتعلم من خطئي – علج 	

علج امللل والوحدة  • اأنا مبادر – 	
علج الغل  • اأنا مت�سامح – 	

علج الغرية  • اأحب اخلري للآخرين – 	
علج الغ�سب   • اأنا رفيق – 	

علج اخلوف  • اأنا مطمئن 1 – 	
علج القلق  • اأنا مطمئن 2 – 	
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نماذج من كتاب الطالب
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المقدمة: 
اإن الرتبية الإ�سلمية تنظر للإن�سان ككائن متكامل, الغاية من وجوده توحيد اهلل وعبادته, ول ميكن اأن تتحقق هذه 
الغاية ال�سامية, اإل باإعداد امل�سلم اإعداداً ياأخذ بعني العتبار اجلانب الروحي والعقلي واخللقي واجل�سمي, ويتفرع عن 

هذه الأربعة كل اجلوانب الأخرى كالرتبية اجلمالية و ال�سيا�سية و الجتماعية و البيئة...الخ.
هذا على الأقل من الناحية النظرية, لكن من املُلحظ يف الواقع اأن النظام الرتبوي )من املرحلة البتدائية اإىل مرحلة  
الدكتوراه( يف العامل الإ�سلمي ل يراعي هذه ال�سمولية, التي تخت�س بها النظرية الرتبوية الإ�سلمية, ول اأريد هنا اأن 
اأ�سرد مظاهر التق�سري يف تنمية كافة جوانب �سخ�سية امل�سلم, لكنني اأكتفي بالإ�سارة اإىل ق�سية خطرية باتت مُتيز النظام 
الرتبوي يف العامل الإ�سلمي, وهي اخللل الرتبوي املتمثل يف تزايد الفجوة بني تقدمي املعرفة املجردة و غر�س القيم 
الرتبوية.ومن هنا كان من ال�سروري اأن نعيد النظر يف ا�سرتاتيجيات وممار�سات الرتبية يف ظل التفريق بني م�سطلح 

)تعليم القيم( )وغر�س القيم( .
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مشكلـــة الورقة : 
تتفاقم م�سكلة القيم يف عامل الرتبية والتعليم وذلك اأن املدخلت الرتبوية املمتلئة يف مقررات درا�سية وو�سائل واأن�سطة 
الأ�سرة يف  تبذلها  التي  نف�سه يف اجلهود  الأمر  املخرجات  قدر  تت�ساوى مع  العمليات )process( ل  بجميع  ومروراً 

الرتبية القيمية والتي قد تنتهي اإىل نتائج غري مر�سية للوالدين .
فالنف�سام الوا�سح بني النظريات وال�سلوكيات والتنظري والتطبيق يجعل من له اأدنى ح�س تربوي يت�ساءل اأين اخللل ؟

-ظواهر �سلوكية مثرية فالنحراف الفكري الذي جرف اجليل اإىل الغلو والتطرف والعدوان للمجتمع وقطع النتماء 
واأخرى متلعقة بال�سبهات املتعددة والتي ع�سفت باجليل وتهاوى اأمامها اإل مارحم اهلل وغري ذلك �ساهد على وجود تباين 

بني املعطيات واملخرجات .
اإن تخريج اأجيال حتافظ على قيمها ومبادئها هو اأحد الأهداف الرتبوية الهامة التي ي�سعى املجتمع اإىل حتقيقها . اإل 
اأن هذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة عوامل , ومن اأهمها تفعيل كافة ال�سرتاتيجيات الرتبوية والتعليمية  لدى املعلمني 

وكذلك الآباء والأمهات  والتي ت�ساهم يف تعزيز الهوية القيمية  للجيل .
  وقد لحظ الباحث من خلل قراءاته املختلفة يف جمال الرتبية القيمية وتعديل ال�سلوك الإن�ساين اأن تفعيل دور املربي  

من خلل تنويع اأ�ساليب البناء القيمي ي�ساهم يف حتقيق اأهداف الرتبية .
وملا كانت برامج التفكري املختلفة اليوم تعد مطلباً ملحاً يف ا�ستخدامه كاأ�سلوب تدري�سي وممار�سة والدية  تتواكب مع 

ع�سر النفجار املعلوماتي ,وي�ساهم يف بناء الفكر ال�سحيح ظهرت م�سكلة الدرا�سة .

والتي ميكن �سياغتها  يف ال�سوؤال الرئي�س التايل ؟ 
• العاملية والتي تقدم  ما هي ال�سرتاتيجيات املنا�سبة لغر�س القيم من خلل ا�ستخدام  مهارات التفكري يف الربامج	

بقالب الرتفيه املحبب للأطفال ؟ 

ويتفرع من ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة التالية : 
ما هي ال�سرتاتيجيات العامة لغر�س القيم  ؟  1 .

ما هي مهارات التفكري يف برنامج الكورت والتي ت�ساهم يف تعزيز ا�سرتاتيجيات غر�س القيم  بطريقة الرتفيه ؟  2 .
كيف ت�ساهم هذه املهارات يف غر�س القيم ؟ 3 .

ماهو املقرتح لربنامج تدريبي يعزز القيم قائم على مهارات التفكري وباأ�سلوب الرتفيه؟. 4 
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أهميـــة الورقة  : 
ت�ساهم هذه الورقة يف معرفة ال�سرتاتيجيات العامة لغر�س القيم   . 1 .

كما ت�ساهم هذه الورقة  يف توعية املعلمني  واملربني مبهارات التفكري املعززة للقيم وباأ�سلوب الرتفيه؛ مما ينعك�س  2 .
اإيجابياً على ممار�ساتهم الرتبوية بطرق قائمة على الرتفيه .

قد تفيد هذه الدرا�سة القائمني على اإعداد وتدريب املعلمني يف حتديد جزء من الحتياجات التدريبية , وحت�سني  3 .
املعززة  التفكري  برامج الإعداد والتدريب قبل واأثناء اخلدمة بحيث تت�سمن برامج تدريبية موجهة نحو مهارات 

للقيم باأ�سلوب الرتفيه .

أهداف الورقة :
 تهدف الورقة اإىل  :

التعرف على ال�سرتاتيجيات املنا�سبة لغر�س القيم باأ�سلوب الرتفيه من خلل ا�ستخدام  مهارات التفكري. 1 .
بناء برنامج تدريبي مقرتح لتعزيز القيم من خلل مهارات التفكري .                                               2 .

    
مصطلحـات الورقة : 

اأوًل / تعريف القيم:
القيم يف اللغة / ماأخوذة من قيم يقيم ال�سلعة وا�ستقامها قدرها0 )ل�سان العرب, )500/12(

والإن�سان القيم ذو املكانة الرفيعة ال�سامية وهو املعتدل فكراً وفهماً وهو امل�ستقيم �سلوكاً واأخلقاً )الديب, 2006( 
واأثرها  امتدادها  ولها  ويتبناها  بها  الفرد ويعتز  بها  يوؤمن  القيم هي حالة عقلية ووجدانية   / التعريف ال�سطلحي 

الطبيعي يف طريقة تفكريه و�سلوكه )الديب, 2006( 

ثانياً/ تعريف التفكري  : 
تعريف التفكري:

التفكري يف اللغة: م�ستق من مادة )فكر( وهو اإعمال اخلاطر يف ال�سيء والتفكر ا�سم التفكري وهو التاأمل.  
اأما ا�سطلحاً فلقد تعددت تعاريف املهتمون بهذا املجال, وميكن اأن نختار  التعريف ال�سامل التايل والذي يعرف التفكري 

باأنه:
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)�سل�سلة من الن�ساطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعر�س ملثري يتم ا�ستقباله عن طريق واحدة اأو اأكرث من 
احلوا�س ويتم بوا�سطة هذه العملية توليد الأفكار وحتليلها ونقدها( جروان 1999�س)33(  زيتون 2003 �س )4(

 )CORT( : ثالثاً / تعريف برنامج الكورت
 cognitive( احلروف الأوىل لـ )CORT( اأبرز علماء التفكري , ومتثل كلمة اأحد  برنامج عاملي و�سعه دي بونو 

)Research Trust
اأمريكا,  منها:  العامل  م�ستوى  على  دولة   )30( من  اأكرث  يف  الربنامج  تطبيق  مت  وقد   , املعريف  البحث  موؤ�س�سة  وتعني 

بريطانيا, فنزويل, ا�سرتاليا, ماليزيا, الإمارات العربية املتحدة , الأردن , ال�سعودية. 
ويعلم هذا الربنامج التفكري كمادة م�ستقلة ويحوي اأدوات ومهارات يف التفكري يدرب عليها املتدرب ليمار�سها يف حياته 

اليومية. موؤيد 2008م  �س » 58ـ59» , �سعادة 2006م �س » 91ـ92  

رابعاً/تعريف برنامج القبعات ال�ست :
باخت�سار  وهو  العامل  م�ستوى  على  انت�سرت  التي  التفكري  برامج  اأ�سهر  من    « ديبونو  »ادوار  لــ  ال�ست  القبعات  برنامج 
ي�سري اإىل ترميز �ستة اأمناط من التفكري ميار�سها الإن�سان ورمز لها ديبونو باألوان تو�سيحا لها)نوح ال�سهري والباحث 

واآخرون 2012م(
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أدبيات الورقة

للورقة : اأوًل : الإطار النظري  »
 من خلل الإطار النظري للورقة �سنتعر�س ملا يلي :

مفهوم القيم 1 .
الفرق بني تعليم القيم وغر�س القيم 2 .

اأهمية الرتبية والتعليم بالرتفيه  3 .
. 4 عر�س مناذج من ال�سنة املطهرة لغر�س القيم  مع ا�ستخدام مهارات التفكري ومناذج للرتبية بالرتفيه للأطفال 

علقة برامج التفكري بغر�س القيم والجتاهات 5 .
مناذج تطبيقية ملهارات الكورت والقبعات ال�ست املعززة لغر�س القيم  6 .

اأوًل/تعريف القيم :
القيم : هي حالة عقلية ووجدانية يوؤمن بها الفرد ويعتز بها ويتبناها ولها امتدادها واأثرها الطبيعي يف طريقة تفكريه 

و�سلوكه )الديب, 2006( 
ي( )Parry( فيقول: “القيم هي الهتمامات؛ اأي اإذا كان اأي �سيء مو�سع اهتمام فاإنه حتماً يكت�سب قيمة”.  يعرفها )َبـرِّ
 Clyde( )كليدكلهون(  التف�سيلت”.ويعرفها  هي  “القيم  فيقول:   )Thorndike( )ثورندايك(  ويعرفها 
kluckhohn( فيقول: “القيم هي اأفكار حول ما هو مرغوب فيه اأو ما هو غري مرغوب فيه”)7(.ويعرفها )بوجارِد�س( 
)Bogardies( فيقول: “القيم مرادفة للجتاهات” ويعرفها كثري من علماء النف�س فيقولون: “القيمة والجتاه 
التي يحملها  املعتقدات  “القيم هي  كالآتي:  تعريفها  تعريفات ميكن  �سبق من  ما  اإىل  واحدة”.وا�ستناداً  لعملة  وجهان 
الفرد نحو الأ�سياء واملعاين واأوجه الن�ساط املختلفة, وهي تعمل على توجيه رغباته واجتاهاته نحوها, وحتدد له ال�سلوك 

املقبول واملرفو�س وال�سواب واخلطاأ, وتت�سف بالثبات الن�سبي”. 
وميكن اأن نعرف القيم اإجرائياً باأنها املحرك الرئي�س لل�سلوك )اأبو زبر, 2008(
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ثانياً / الفرق بني تعليم القيم وغر�س القيم:
من الق�سايا الرتبوية التي تثري جدًل يف ال�ساحة الرتبوية هي ق�سية التفريق بني تعليم القيم وغر�سها

وميكن بيان الفرق يف ذلك باأن تعليم القيم هو العتماد على نقل املعارف واملعلومات وهي اأ�سبه بعملية التلقني اأما غر�س 
ال�سلوكي  اجلانب  اإىل  القيمة  هذه  نقل  ثم  الوجداين  اجلانب  خماطبة  اإىل  املعلومة  نقل  مرحلة  تتجاوز  فاإنها  القيم 

احلركي و�سيظهر التفريق بو�سوح عند احلديث على بيان مراحل تكوين القيم يف نفو�س النا�سئة .
بيد اأن ق�سية القيم واآليات تعليمها اأ�سبحت من الق�سايا امللحة يف عامل الرتبية ويذهب البع�س اإيل ت�سليط ال�سوء على 
التعليم )روؤوف  التلقني يف  اكرب لتتجاوز مرحلة  اأن عملية الغر�س تتطلب جهداً  م�سطلحي )التعليم والغر�س( لبيان 

الع�سيني 2001م(
حيث   . اليوني�سيف  مع  وبالتعاون  بالقيم  خا�س  تربوي  برنامج  بو�سع  اليون�سكو(  )منظمة  قامت  املعنى  لهذا  وتاأكيداً 
و�سع الربنامج اأن�سطة متنوعة تتجاوز مرحلة تعليم القيم اإىل الغر�س. )القيم ال�سلوكية-مركز تطوير معلمات ريا�س 

الأطفال –وزارة الرتبية والتعليم بالكويت (
ويوؤكد )يزيد حمزاوي1426هـ(باأن من اأ�سد الق�سايا اخلطرية التي باتت تهدد النظام الرتبوي يف العامل الإ�سلمي هي 

اخللل الرتبوي املتمثل يف تزايد الفجوة بني تقدمي املعرفة املجردة وغر�س القيم الرتبوية.
ولذلك عملية الغر�س تتطلب من الأب واملعلم ممار�سة عدة اأ�ساليب وطرق للو�سول اإىل مرحلة الغر�س احلقيقي للقيم 

)ماجد اجللد 2005م(.  
املجتمع  لقيم  الفعال  التنفيذ  والتلميذ,يكون من خلل  الأطفال  وتنميتها لدى  القيم  تلك  باأن غر�س  القول  وميكن 
وللمنهاج العام للمدار�س, مبا ي�ستمل عليه من: مقررات درا�سية, وبرامج تدريبية, ومتارين, وزيارات ميدانية … الخ.
ويقوم اأع�ساء هيئة التدري�س, والأق�سام امل�ساندة الأخرى, بتكوين تلك القيم اأثناء ممار�ستهم لواجباتهم الرئي�سة املتمثلة 
يف تزويد الأطفال والتلميذ باملفهومات, واملعارف, واملهارات التي تتفق مع �سخ�سياتهم.ويذكر كثري من الباحثني يف 
جمال تعليم القيم اأنه من امل�ستحيل اأن يتجنب املعلم تدري�س القيم حتى ولو حاول ذلك, لأن كل ما يقوله ويفعله يعك�س 
مه ويراه مهماً, اأو غري مهم وغري مرغوب فيه )15(ويوؤكد هذا املعنى )مي�سل( )Michaelis( اإذ يركز على  ما يقوِّ
اإن القيم والجتاهات خمرجات  اأ�سا�س توؤخذان يف احل�سبان قبل مناق�سة طرق تدري�س القيم, هما:1-    اأهمية فكرتني 
َجوٌّ من  ي�سوده  الذي  ال�سف  اأن حتدث يف  يتوقع  الإيجابية  املخرجات  اأن  للتدري�س.2-    كنتيجة  اإغفالها  يتعذر  اأ�سا�س 

الحرتام, وتوجد فيه اأن�سطة م�سوقة تثري ا�ستجابات عاطفية, لأن القيم ذات جذور انفعالية)جمال اجلزائري 2008م(
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ثالثاً/ عر�س مناذج من ال�سنة املطهرة لغر�س القيم  مع ا�ستخدام مهارات التفكري: 
باأ�ساليب  القيم  غر�س  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فيها  مار�س  التي  الكثرية  الق�س�س  يجد  النبوية  لل�سنة  امل�ستعر�س 

خمتلفة 0
و�سنعر�س هنا جملة من النماذج:

•  من خلل ال�سوؤال يف غر�س قيمة نفع النا�س : ا�ستخدام اأ�سلوب ا�ستثارة قدرة التفكري	
اأخرج البخاري وم�سلم عن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قال: قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأخربوين ب�سجرة 
مثلها مثل امل�سلم توؤتي اأكلها كل حني باإذن ربها ول حتت ورقها, فوقع يف نف�سي النخلة فكرهت اأن اأتكلم وثم اأبو بكر 
وعمر فلما مل يتكلما قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: هي النخلة فما اإن خرجت مع اأبي قلت: يا اأبتاه وقع يف نف�سي 

النخلة قال ما منعك اأن تقولها ؟ لو كنت قلتها كان اأحب اإيل من كذا وكذا ... اإىل اأخره .    
• وال�سلة:  ا�ستخدام اأ�سلوب ال�ستفهام )طرح الأ�سئلة( فيغر�س قيمة الطهر	

بباب  اأن نهراً  اأبي هريرة )ر�سي اهلل عنه( قال: قال ر�سول اهلل: )اأراأيتم لو  روى البخاري وم�سلم واللفظ له, عن 
اأحدكم يغت�سل منه كل يوم خم�س مرات, هل يبقى من درنه �سيء, قالوا: ل يبقى من درنه �سيء قال: فذلك مثل 

ال�سلوات اخلم�س ميحو اهلل بهن اخلطايا   .) 
 • ا�ستخدام اأ�سلوب )وجهات نظر الآخرين( يف غر�س قيمة العفاف:	

ما رواه اأحمد, واللفظ له والطرباين عن اأبي اأمامه الباهلي – ر�سي اهلل تعاىل عنه )اإن فتى �ساباً اأتى النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم فقال: يا ر�سول اهلل اإئذن يل بالزنى, فاأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه فقال النبي ادنه, فدنا 
منه قريبا فجل�س, فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: اأحتبه لأمك ؟ قال ل واهلل يا ر�سول اهلل جعلني اهلل فداك, قال �سلى 
اهلل عليه و�سلم ول النا�س يحبونه لبناتهم, قال �سلى اهلل عليه و�سلم اأفتحبه لبنتك ؟ قال: ل واهلل يا ر�سول اهلل 
جعلني اهلل فداك, قال ول النا�س يحبونه لبناتهم, قال ر�سول اهلل افتحبه لأختك ؟ قال: ل واهلل يا ر�سول اهلل جعلني 
اهلل فداك, قال ول النا�س يحبونه لأخواتهم, قال ر�سول اهلل: اأحتبه لعمتك ؟ قال ل واهلل يا ر�سول اهلل جعلني اهلل 
فداك, قال ول النا�س يحبونه لعماتهم, قال ر�سول اهلل اأحتبه خلالتك ؟ قال ل واهلل يا ر�سول اهلل جعلني اهلل فداك. 
قال ر�سول اهلل ول النا�س يحبونه خلالتهم, قال: فو�سع ر�سول اهلل يده عليه, وقال ر�سول اهلل: اللهم اغفر ذنبه, 

وطهر قلبه, وح�سن فرجه, قال فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت اإىل �سيء .
• ا�ستخدام اأ�سلوب الت�سبيه و�سرب الأمثلة )الربط(يف غر�س قيمة حب القراآن :	

ما رواه اأبو داود عن اأن�س – ر�سي اهلل عنه – قال: قال ر�سول اهلل )مثل املوؤمن الذي يقراأ القراآن مثل الأترجة ريحها 
طيب وطعمها طيب, ومثل املوؤمن الذي ل يقراأ القراآن كمثل التمرة طعمها طيب ول ريح لها, ومثل الفاجر الذي ل 
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يقراأ القران كمثل احلنظلة طعمها مر ول ريح لها( 
 رابعاً/ عر�س مناذج من ال�سنة املطهرة لرتبيته �سلى اهلل عليه و�سلم للأطفال من خلل اللعب :

1-غر�س قيمة ال�سجاعة باللعب:
 عن عمر ر�سي اهلل عنه قال: راأيت احل�سن واحل�سني على عاتقي النبي �سلى اهلل عليه و�سلم , فقلت: نعم الفر�س حتتكما, 

فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم : »وِنعم الفار�سان» .  )املق�سد العلي يف زوائد ابي يعلي املو�سلي حديث 1225

2-غر�س قيمة التعاون باللعب: 
عن �سلمة بن الأكوع    ر�سي اهلل عنه    قال   : مر النبي    �سلى اهلل عليه و�سلم    على نفر من    اأ�سلم   ينت�سلون    فقال النبي    �سلى 
اهلل عليه و�سلم    ارموا    بني اإ�سماعيل    فاإن اأباكم كان راميا ارموا واأنا مع    بني فلن    قال فاأم�سك اأحد الفريقني باأيديهم 
فقال ر�سول اهلل    �سلى اهلل عليه و�سلم    ما لكم ل ترمون قالوا كيف نرمي واأنت معهم قال النبي    �سلى اهلل عليه و�سلم   

 ارموا فاأنا معكم كلكم  )�سحيح البخاري رقم)3316(

خام�ساً/ اأهمية اللعب للأطفال: 
اللعب يف الطفولة و�سيط تربوي هام يعمل على تكوين الطفل يف هذه املرحلة احلا�سمة من النمو الإن�ساين 0 ول ترجع 
اأهمية اللعب اإىل الفرتة الطويلة التي يق�سيها الطفل يف اللعب فح�سب بل اإىل اأنه ي�سهم بدور هام يف التكوين النف�سي 

للطفل وتكمن فيه اأ�س�س الن�ساط التي ت�سيطر على التلميذ يف حياته املدر�سية 0
النا�س  اأبعاد العلقات الجتماعية القائمة بني  اأمام الطفل  باإ�سباع حاجاته عن طريق اللعب حيث تتفتح  يبداأ الطفل 
ويدرك اأن الإ�سهام يف اأي ن�ساط يتطلب من ال�سخ�س معرفة حقوقه وواجباته وهذا ما يعك�سه يف ن�ساط لعبه , ويتعلم 
اجتماعياً  لنموه  ولي�س  ومعرفياً  عقلياً  الطفل  لنمو  اأ�سا�سي  مدخل  واللعب  الذاتي  اجلمعي  اللعب  طريق  عن  الطفل 
اأ�سا�س  , ففي اللعب يبداأ الطفل يف تعرف الأ�سياء وت�سنيفها ويتعلم مفاهيمها ويعمم فيما بينها على  وانفعالياً فقط 
لغوي ,وهنا يوؤدي ن�ساط اللعب دوراً كبرياً يف النمو اللغوي للطفل ويف تكوين مهارات الت�سال لديه  )�سيكولوجية اللعب 

عند الأطفال-د ف�سيلة عرفات ( .
وكل ذلك متى ما و�سعت لألعاب الأطفال اأهداف تربوية وا�سحة  , وميكن حتديد ابرز الأهداف التي ميكن اأن حتققها 

الألعاب الرتبوية للطفل  مبا يلي :
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اأداة تعلم :   1 .
الوزن واحلجم واللون وال�سكل ناهيك عن تعلم قواعد  التي ي�ستخدمها من حيث  حيث يتعلم فيها الطفل الأدوات 

اللعبة و�سروطها .
تنمية اجلوانب املعرفية : 2 .

حيث تعوده قواعد الألعاب على تنمية جوانب التحليل والربط وغري ذلك
تنمية اجلوانب الجتماعية : 3 .

حيث ي�ستفيد الطفل من اللعب مع الآخرين اآليات التوا�سل والتعاون وت�سكيل فرق العمل 
تنمية التفكري الإبداعي : 4 .

حيث ت�ساعده الألعاب على ممار�سة قدراته الإبداعية وت�ساهم يف تنميتها .)د.زيد الهويدي 2012م(

اأهمية لعب الأطفال عند ال�سلف :
وقد اعتنى علماء ال�سلف باللعب للأطفال كجزء من منظومة الرتبية ال�ساملة للطفل.

يقول اأبو حامد الغزايل يف هذا »اإن ال�سبي اأمانة يف عنق والديه, وقلبه الطاهر جوهرة نف�سية خالية من كّل نق�س ومائل 
له  اأبواه وكل معلم  ثوابه  و�ساركه يف  والآخرة  الدنيا  ن�ساأ عليه و�سعد يف  فاإن عود اخلري وعلمه   , اإليه  اإىل كل ما ميال 

وموؤدب, واإن عود ال�سر واأهمل �سقي وهلك وكان الوزر يف رقبة القّيم والويل عليه..»
كما ينظر  الغزايل اإىل اللعب بقوله) ينبغي ان يوؤذن ال�سبي بعد الن�سراف من الكتاب ان يلعب لعبا جميل ي�سرتيح 
اإليه من تعب الكتب بحيث ل يتعب يف اللعب فان منع ال�سبي من اللعب واإرهاقه اإىل التعلم دائما مييت قلبه ويبطل 
ذكاءه وينغ�س عليه لعي�س حتى يطلب احليلة يف اخلل�س منه لأ�ساء ويت�سح من هذا القول عمق اإدراك املربني امل�سلمني 
من الوظيفة ال�سيكولوجية للعب واأهميتها خا�سة اللعب الهادف اجلميل ولي�س اللعب القائم على اللهو والعبث واإ�ساعة 

الوقت واجلهد بن�ساطات غري مفيدة ()القا�سمي –موعظة املوؤمنني �س)186(.
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 �ساد�ساً/ بيان مراحل تكوين القيم يف نفو�س النا�سئة :
قبل احلديث عن مراحل تكوين القيم يف نفو�س النا�سئة ميكن الإ�سارة اإىل:

    ما نقله بع�س الباحثني عن مكونات القيم الثلث وهي: 
اجلانب املعريف / امل�ستمل على املعلومات واملعارف عن القيمة 1 .
اجلانب الوجداين/ وامل�ستمل على خماطبة الوجدان واإثارته 2 .

اجلانب احلركي )ال�سلوكي( / وامل�ستمل على تطبيقات وتدريبات �سلوكية للقيمة0. 3
ومعرفة هذه املكونات الثلث تعني املربي على معرفة كيف يغر�س القيم باجلوانب الثلث دون الوقوف عند مكون دون 

اآخر.
اأما مراحل تكوين القيم يف نفو�س النا�سئة) ت�سنيف كراثوول(

امل�ستوى الأول /ال�ستقبال / والذي يحقق للمتعلم الوعي والنتباه . 1 .
امل�ستوى الثاين / ال�ستجابة / والذي يعني قبول ال�ستجابة والر�سا بها . 2 .

القيم ثم ي�سل ملرحلة  القيمة ويفا�سل بني  املتعلم  والتي من خللها يقبل  والتثمني /  التقييم  الثالث/  امل�ستوى  3 .
اللتزام بها .

امل�ستوى الرابع / التنظيم والتطبيق / وهي البداية الفعلية لتطبيق القيمة يف حياة املرتبي . 4 .
امل�ستوى اخلام�س/ الو�سم بالقيمة /ويعني بها انتقال القيمة من مرحلة الواعي اإىل اللواعي فت�سبح �سفة دائمة  5 .

يو�سم املرتبي بها  )�سريفي واآخرون, 2008(  .
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أوالً/ االستقبال:
ي�سري  هذا امل�ستوى اإىل �سعور املتعلم بوجود بع�س الظواهر واملثريات واإىل الرغبة يف النتباه وينق�سم هذا امل�ستوى اإىل 

ثلث م�ستويات فرعية هي 
الوعي: وي�سري اإىل اإدراك املتعلم بالظواهر اأو املثريات التي ت�سرتعي انتباهه وت�ستثري �سلوكه ال�سعوري. 1 .

الرغبة يف ال�ستقبال: وي�سري اإىل مدى رغبة املتعلم يف توجيه النتباه اإىل مثريات معينة بحيث ترتاوح هذه الرغبة. 2 
بني الت�سامح والنتباه الن�سط.

�سبط النتباه, ويتحكم فيها املتعلم يف عملية توجيه النتباه نحو بع�س املثريات املف�سلة لديه , على الرغم من وجود. 3 
مثريات اأخرى مناف�سة .

ثانيًا/ االستجابة:
ي�سري هذا امل�ستوى اإىل تفاعل املتعلم مع مثريات حمددة اأو ن�ساطات وجدانية معينة, ومن خلل بع�س اأعمال امل�ساركة 

ليندمج فيها و�سول اإىل ال�سعور بالرتياح والر�سا. 
وينق�سم هذا الق�سم اإىل ثلثة م�ستويات فرعية وهي: 

اأول خطوة. 1 يف ا�ستجابة املتعلم, حيث يقوم بال�ستجابة  اأو الإذعان يف ال�ستجابة: وي�سري اإىل  الن�سياع لل�ستجابة 
ولكنه مل يتقبل �سرورة فعل ذلك وين�ساأ هذا امل�ستوى بدافع املقاومة اأو ال�ست�سلم الق�سري لل�ستجابة .

خوف,  الرغبة يف ال�ستجابة: وي�سري هذا امل�ستوى اإىل رغبة املتعلم يف ال�ستجابة الطوعية , اختياراً منه دون اإكراه اأو . 2
ونلحظ اأن عن�سر املقاومة اأو ال�ست�سلم الق�سري الذي يكون موجوداً يف امل�ستوى ال�سابق حل حمله هنا املوافقة 

والرغبة.
ب�سعور الرتياح, وا�ستجابة انفعالية  الرتياح لل�ستجابة: وي�سري هذا امل�ستوى اإىل اأن �سلوك املتعلم يكون م�سحوباً . 3

تت�سمن ال�سرور اأو احلما�س اأو ال�ستماع. 

ثالثًا/ إعطاء قيمة  أو التقييم
ي�سري هذا امل�ستوى اإىل اإعطاء قيمة لل�سيء اأو الظاهرة اأو ال�سلوك وهذا املفهوم املجرد للقيمة ناجت عن تقومي الفرد اأو 
تقديره مع ما للموؤثرات الجتماعية من فعل يف ذلك ويت�سف ال�سلوك املرتبط بهذا امل�ستوى بدرجة من الت�ساق والثبات  
ويكون مبعثه التزام الفرد بالقيمة التي توجه ال�سلوك ولي�س الرغبة يف امل�سايرة اأو املطاوعة وهي ي�ستمل على الأهداف 

املتعلقة بالجتاهات والقيم. 
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ويت�سمن هذا امل�ستوى ثلثة م�ستويات فرعية هي: 
يعده الفرد اأ�سا�سا كافياً  قبول القيمة: وي�سري اإىل التقبل الوجداين لقول اأو ظاهرة اأو قيمة, اأو عقيدة وتقوم على ما . 1

لها , ويت�سمن اإعادة تقومي الفرد لتوافقه من الظواهر والأ�سياء والقيم. 
تف�سيل القيمة: وهنا يتجاوز املتعلم م�ستوى قبول القيمة اإىل م�ستوى اأعلى يتمثل يف رغبته لل�سعي وراء. 2 القيمة 

ومتابعتها واحل�سول عليها .
ويت�سرف  املتعلم  بها  يلتزم  بحيث  بالقيمة  والقتناع  التقييم  من  عالية. 3  درجة  امل�ستوى  هذا  :ويت�سمن  اللتزام 

مبقت�ساها ,�ساعياً لتعزيزها وحماولة اإقناع الآخرين بها .

رابعًا/ تمثيل القيمة أو الوسم بالقيمة
مكاناً  • وميثل هذا امل�ستوى اأرقى امل�ستويات يف املجال النفعايل وعند هذا امل�ستوى من التمثيل تكون القيم قد احتلت 	

من نظام القيم الهرمي للفرد, وترتبت يف النظام من�سق داخليا, و�سيطرت على �سلوك الفرد فرتة من الزمن ل 
تكفي لأن ي�سلك وفق هذا الطريق . 

فرعيني هما:  • وينق�سم هذا امل�ستوى اإىل م�ستويني 	
املجموعة املعممة:  وهي ا�ستجابة لظواهر على درجة عالية من التعميم, وفيها يكت�سب املتعلم جمموعة من الجتاهات. 1 

والقيم املن�سقة والثابتة بحيث ي�سدر عنها �سلوكه بطريقة معينة والتي ميكن من خللها متييزه وو�سفه بها .
التميز بال�سور اأو خ�سائ�س )الو�سم بالقيمة(:  وهي ذروة عملية التمثيل , وت�سمل تلك الأهداف .. 2

التي تعد اأو�سع الأهداف من حيث الظواهر التي تغطيها , ومدى ال�سلوك الذي يدخل �سمن نطاقها وهكذا توجد. 3 
هنا تلك الأهداف التي تتعلق باآراء الفرد حول الكون والإن�سان  واحلياة, والأهداف التي ترتبط بهذا امل�ستوى اأهداف 

�ساملة لدرجة اأنها تكاد متيز الفرد متيزا كامل .
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�سابعاً/ ال�سروط الواجب توفرها لتحقق القيم يف نفو�س النا�سئة:
الفهم ال�سامل ال�سحيح للقيمة . 1 .

العقلنية وحرية الختيار من بني البدائل. 2 .
التعاون والتفاعل مع املربي والجتهاد يف اكت�سابها . 3 .

التطبيق العملي. 4 ال�سحيح لها وب�سكل متنامي .
الدفاع عنها والعتزاز بها وتبنيها بدعوة الآخرين للتم�سك بها . )الديب, 2006م( 

ثامناً/ علقة برامج التفكري بغر�س القيم والجتاهات:
املتاأمل يف ا�سرتاتيجيات غر�س القيم ح�سب املنظومات العاملية يدرك مدى تاأثري التفكري يف جميع مراحل الغر�س القيمي, 

وذلك اأن التعامل مع املنظومة القيمية قائم يف اأ�سا�سه على التاأثر على الفكر الذي يوؤثر على الجتاه القيمي.
اأ�سا�سية يف برامج التفكري حتى ي�ستطيع ممار�سة عمليات الغر�س  فال�سلوك الب�سري  اإىل كفايات  فغار�س القيم يحتاج 
عامة يرتبط باملخ ووظائفه وحتديداً يرتبط مبراكز تكوين املفاهيم ومراكز الذاكرة والتوجيه والكلم وكذلك العمليات 
املعرفية التي تعد اأ�سا�س البناء القيمي للفرد, ومن ثم فاإن مراحل ظهور القدرات ون�سجها توؤثر يف عملية غر�س القيم 
اإ�سابة  اأن  القيم مبعنى  توؤثر يف غر�س  كلها عوامل  و�سلمة احلوا�س  والوراثة  والقدرات والتعليم  فال�سن  اإك�سابها   اأو 
ف�سو�س معينة يف مخ الإن�سان توؤدي اإىل خلل يف النتباه اأو يف التفكري اأو غريها وتوؤثر بالتايل على عملية غر�س القيم 
اإن مل تعقها, وكذلك �سن الفرد وارتباط هذا ال�سن بالن�سج وعلقة الن�سج بعملية غر�س القيم, وهذا ما اأو�سحته اأبحاث 

)جان بياجيه( حيث ق�سم مراحل منو الأطفال اإىل اأربع مراحل واأ�سماها اأنظمة متنا�سقة للتفكري وت�سمل: 
املرحلة احل�سية احلركية: 

اإىل �سنتني( مرحلة الر�ساعة .   املرحلة احل�سية احلركية )من امليلد . 1
من �سنتني اإىل �سبع �سنوات( مرحلة الطفولة املبكرة .  مرحلة ما قبل العمليات الفكرية ). 2

مرحلة العمليات املادية )من �سبع �سنوات اإىل اإحدى ع�سرة �سنة( مرحلة. 3 الطفولة املتاأخرة . 
مرحلة العمليات ال�سكلية املجردة )من اإحدى ع�سرة. 4 �سنة اإىل �ست ع�سرة �سنة( مرحلة املراهقة. 

فكل مرحلة من املراحل ال�سابقة تتكون فيها جمموعة من املفاهيم والجتاهات تظل تنمو وتن�سج يف تنا�سب وتنا�سق 
وهذه الجتاهات تتاأثر بالقدرات وال�سن والدوافع والتفاعل مع البيئة وكل ذلك له دور يف عملية غر�س القيم . 

ويف �سنة 1994م اأن�ساأت جمعية الت�سارك من اأجل تنمية التعلم الجتماعي والعاطفي )CASEL(يف اأمريكا تهدف اإيل 
م�ساعدة املدار�س والأ�سر على تربية الأطفال ليكونوا وا�سعي املعرفة ومتحملني مل�سوؤولياتهم. وذلك يف حماولة وا�سحة 
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للجمع بني تنمية الفكر باملعرفة وال�سلوك بالقيم .)احلارثي 2009م(
تا�سعاً/ تطبيقات عملية لربامج الكورت يف غر�س القيم والجتاهات:

القيم والجتاهات  الكورت يف غر�س  برنامج  اإ�سهامات  الورقة وهو تو�سيح  الرئي�س من  الهدف  �ساأتناول  املحور  يف هذا 
وتعزيز ال�سلوكيات الإيجابية وذلك تاأكيداً لأهمية برامج التفكري اإذ اإن برامج التفكري يف كافة �سورها ل ت�ساهم فقط يف 

تنمية الفكر واإمنا ت�ساهم يف اإ�سقاطات اأخرى يحتاج اإليها الفرد لتطوير قدراته0
فربامج التفكري ت�ساهم يف تعزيز احلوار وا�سرتاتيجيات الإقناع والتاأثري على الآخرين 0

وكذلك غر�س القيم والجتاهات تتاأثر تاأثري طردي بربامج التفكري0فربنامج الكورت مبهاراته املتعددة ي�ساهم ب�سكل 
كبري يف غر�س القيم 0

ولعل ال�سبب يف ذلك اأن برنامج الكورت متيز بعدة خ�سائ�س من اأهمها:
برنامج ب�سيط وعملي وميكن للمعلمني ا�ستخدامه ح�سب طريقته0. 1
برنامج قوي ومتما�سك0. 2
له ت�سميم متواز اإذ اأن كل م�ستوى تدريبي م�ستقل متاماً عن الآخر0. 3
يبني الطلب لي�سبحوا مفكرين متقدمني0. 4
ي�ستمع الطلبة يف درو�سه0. 5

مناذج تطبيقية ملهارات الكورت يف غر�س القيم:
املحاور  اإليها يف  الإ�سارة  والتي تقدمت  القيم  بينها وبني مراحل غر�س  العلقة  واأبني  الكورت  �ساأعر�س بع�س مهارات 

ال�سابقة.
الكورت )1( تو�سيع جمال الإدراك: 

املهارات امل�ساهمة يف غر�س القيم:

) 1 .PMI( :مهارة معالجة األفكار
يق�سد بدر�س معاجلة الأفكار ال�سعي احلثيث ملعرفة جانبي امل�ساألة قبل اتخاذ القرارات وبالتايل فاإن هذه الأداة تو�سع 

النظرة اإىل اأي موقف كان ودون ا�ستخدام هذه الأداة تكون ردة الفعل انفعالية   )ال�سرور, واآخرون )13-12/1((    
اأداة ركيزة يف برنامج غر�س القيم فاإن غار�س القيم  وبالتاأمل تدرك اأن هذه الأداة الركيزة يف برنامج الكورت هي اأي�ساً 
�سي�سعى يف املرحلة الأوىل )الفهم( اإىل اإبراز اجلوانب الإيجابية للقيمة املن�سودة واجلوانب ال�سلبية لعك�سها ويفتح الأفق 

لدى امل�ستهدف ليتخذ القرار دون انفعال اأو عاطفة وذلك متاماً ما ميار�س يف مهارة معاجلة الأفكار.
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مثال لنموذج تطبيقي للمهارة  يف الرتفيه مع الأطفال كمعزز قيمي:
لعبة ال�سل�سال – املهارة التفكريية :تو�سعة جمال الإدارك – القيمة :احرتام الكبري 

يكلف الأطفال ب�سنع �سيارة من ال�سل�سال بدون مقاعد ثم تتم مناق�ستهم يف �سلبيات وايجابيات الفكرة .ثم يتم ال�سوؤال 
:ماذا لو وجد مقعد واحد ومعنا يف البا�س عجوز و�ساب وطفل ملن يكون املقعد وملاذا ؟

) 2 .CAF( مهارة اعتبار جميع العوامل
هذا الدر�س عبارة عن حماولة من قبل الفرد لعتبار جميع العوامل يف موقف ما وذلك �سمن عملية تفكريية يقوم بها 

الفرد0
وهذه العوامل تاأخذ الأبعاد الثلث:

العوامل التي توؤثر على الفرد نف�سه0. 1
العوامل التي توؤثر على الآخرين 0. 2

)) العوامل التي توؤثر على املجتمع ب�سكل عام0   )ال�سرور واآخرون )19/1. 3
                                             

ويف جمال تطبيق هذه املهارة يف ا�سرتاتيجيات غر�س القيم جند اأن املمار�س لعملية الغر�س يف املرحلة الأوىل )الفهم( 
والثالثة )التطبيق( �سري�سد امل�ستهدف اإىل اآثار تطبيق القيمة باعتبار جميع العوامل فاملهارة تنمي الأفق لدى امل�ستهدف 

الأمر الذي �سي�ساهم يف تعزيز القيمة وال�سعي اإىل التزامها 0
مثال ذلك قيمة املحافظة على الوقت ي�ساعد يف تنميتها يف قلب امل�ستهدف من خلل اعتبار جميع العوامل والتي تعزز 

القيمة املن�سودة 0
مثال لنموذج تطبيقي للمهارة  يف الرتفيه مع الأطفال كمعزز قيمي:

لعبة ال�سطرجن –املهارة :اعتبار جميع العوامل –القيمة :التعاون مع الآخرين 
يتم التدريب على لعبة ال�سطرجن )بغ�س النظر حالياً عن احلكم ال�سرعي وامنا هنا للمثال فقط وميكن ال�ستغناء عنها 
بغريها(ويف اللعبة يتم التو�سيح بان امللك ل ي�ستطيع النجاة مبفرده بل هو بحاجة اإىل م�ساعدة من حوله وتربط اللعبة 

باأهمية التعاون والرتابط مع الآخرين كقيمة يف احلياة .
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:) 3 .C&S( مهارات النتائج المنطقية وما يتبعها
    تعترب النتائج املنطقية وما يتبعها تبلوراً لعملية النظر اإىل امل�ستقبل لروؤية النتائج لبع�س الأعمال واخلطط والقرارات 

والقوانني والخرتاعات الخ00
ويفرق بني در�س اعتبار جميع العوامل وهذا الدر�س اأن اعتبار جميع العوامل يهتم من ناحية مبدئية بالعوامل العاملة 
يف تلك اخلطة  والتي يبني على اأ�سا�سها القرار يف حني اأن در�س النتائج املنطقية وما يتبعها يتعامل مع ما ميكن اأن يحدث 
بعد اأن يكون القرار قد اتخذ فهناك نتائج فورية وهناك نتائج ق�سرية املدى )1-5�سنوات( ومتو�سط املدى )5-25( �سنة 

ونتائج  بعيدة املدى )فوق 25�سنة( )ال�سرور, واآخرون )30/1(   
وي�سقط هذا الدر�س يف ا�سرتاتيجيات غر�س القيم اأن من مهارات الغر�س هو غر�س القيمة من خلل التوعية بنتائجها 

الفورية واملتو�سطة والبعيدة 0
فالذي يغر�س قيمة الإبداع يف نفو�س النا�سئة يحتاج اإىل اإبحار يف نتائج هذه القيمة يف حياتهم مما ي�ساعد على تر�سيخها 

يف نفو�سهم0
مثال لنموذج تطبيقي للمهارة  يف الرتفيه مع الأطفال كمعزز قيمي:

لعبة التدريب على ال�سباحة –مهارة النتائج املنطقية –القيمة :تعزيز قيمة الهداية .
اأثناء �سباحة الأطفال داخل امل�سبح مع بالونات ال�سباحة ثم خلع هذه البالونات لتكون النتيجة املنطقية  تدريب عملي 
الغرق ملن ل يجيد ال�سباحة ثم ربط املوقف لهم بان البالونات وطوق النجاة متثل الهداية التي هي طوق لنجاة الإن�سان 

من التهلكة يف الدنيا والنجاة يف الآخرة .

) 4 .FIP(   )درس األولويات )المهمة األولى
يهدف الدر�س اإىل تدريب امل�ستهدف عند عر�س الأفكار على معرفة الأفكار الأكرث اأهمية من غريها وبالتايل ا�ستعادة 

التوازن لهذه الأفكار بطريقة حمكمة ومتاأنية0  )د/ناديا هايل واآخرون)48/1( 
ويف غر�س القيم يحتاج الغار�س يف املرحلة الثالثة )التطبيق(اإىل تدريب النا�سئة على معرفة اأوىل الطرق التي تو�سل 

اإىل تطبيق القيمة0
فمثًل لو كانت القيمة بر الوالدين فهناك �سيل عارم من الأفكار لتطبيق هذه القيمة ومن خلل هذه املهارة �سيتعرف 

النا�سئة على الفكرة الأهم والتي يحتاجها يف البداية0
مثال لنموذج تطبيقي للمهارة  يف الرتفيه مع الأطفال كمعزز قيمي:

لعبة الكنز –مهارة :املهمة الأوىل-قيمة احرتام املعلم
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تعد لعبة الكنز املعروفة والتي يبحث الأطفال من خللها عن الكنز وتكون اللعبة قائمة على عدة كلمات موزعة يف اأوراق 
ويف اأماكن خمتلفة لي�سلون من خللها اإىل الكنز واملهم اأن يكون الكنز )هو ورقة مكتوب عليها  معلمكم يحبكم – ومعه 
املفقودة هي  والكلمة  ال�سفرة كلمات متقاطعة  افتتاح  بها  التي  الأوىل  الورقة  ( وتكون  جائزة عينية منا�سبة لأعمارهم 
واأن اخلطة الأوىل يف ال�ستفادة من  اأهمية املهمة الأوىل يف احلياة عموماً  التعليق بعد ذلك على  )احرتام املعلم(ويتم 

املعلم وك�سب حبه هو احرتامه .

  ) 5 .APC( درس البدائل واالحتماالت والخيارات
تعترب عملية البدائل والحتمالت واخليارات بلورة لعملية حماولة اإيجاد البدائل عن ق�سد فعند الت�سرف اأو اتخاذ قرار 
قد تبدو اأمامك بع�س البدائل ولكن عندما تبذل جهداً متاأنياً لإيجاد البدائل فاإن ذلك قد يغري من اتخاذك للقرار0 

)ال�سرور, واآخرون )54/1((
وهذا الدر�س له اإ�سهام وا�سح يف ا�سرتاتيجيات غر�س القيم فقيمة الحرتام له اآليات يف التطبيق وقد ي�ستثقل اأو ينفر 
امل�ستهدف من البديل املطروح من الغار�س لكن هذا الدر�س �سيتيح املجال اأمام غار�س القيم واأمام امل�ستهدف بالبحث عن 

البدائل املنا�سبة لتحقيق القيمة الأمر الذي �سيعزز القيمة يف النف�س0 
مثال لنموذج تطبيقي للمهارة  يف الرتفيه مع الأطفال كمعزز قيمي:

لعبة ت�سلق اجلبل – املهارة :البدائل والحتمالت- القيمة :الطموح العايل وعدم الياأ�س
يوؤخذ الأطفال يف رحلة برية لإجراء م�سابقة يف ت�سلق جبل منا�سب )اآمن من املخاطر ( ويحاول املربي اأن يبني اأن هناك 
اأكرث من طريق وير�سم لهم الطرق ويف بع�سها يغلقها ويجعل لهم حتويلة على طريق اآخر ليتعلم الطلب مهارة وجود 
البدائل والحتمالت . وبعد الو�سول اإىل القمة وت�سليم جوائز الفائزين يربط ذلك بتحقيق الطموح يف الدنيا والآخرة 

يحتاج اإىل جهد ولكن لذة الجناز والو�سول تن�سي الإن�سان تعب ال�سعود.
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ثانياً / تطبيقات كورت )2( التنظيم:
)compare( )1( در�س )قارن(

املقارنة جزء هام من التفكري وهدف هذا الدر�س التعامل مع املقارنة كعملية مق�سودة واملقارنة تعود اإىل �سوؤالني ما هي 
جوانب الت�سابه وما هي جوانب الختلف )ال�سرور, واآخرون )21/2(( 

ومن مراحل غر�س القيم تعميق الفهم للقيمة من خلل بيان الآثار مقارنة بنقي�سها من القيمة ال�سلبية وهنا يتبلور 
الدور الوا�سح لدر�س )قارن( يف غر�س القيم فيمكن ا�ستخدام هذه املهارة لتعويد امل�ستهدف على املقارنة بني كل قيمة 

ايجابية ونقي�سها ال�سلبي لي�ساهم ذلك يف تعزيز القيمة اليجابية
مثال لنموذج تطبيقي للمهارة  يف الرتفيه مع الأطفال كمعزز قيمي:

لعبة املقارنة بني �سورتني-مهارة قارن-قيمة ال�ستقامة  ونقي�سها الغواية 
اإيل اجلنة والأخرى لنف�س  اأقدامه متجه  تعد �سورتني مت�سابهتني ل�ساب يف الأوىل يحاط به دوائر الطاعات وطريق 
ال�ساب وحتاط به دوائر املعا�سي وطريق اأقدامه اإىل النار ويطلب منهما املقارنة بني ال�سورتني ومن ثم يكون التعليق 

على نتائج قيمة ال�ستقامة ونقي�سها الغواية على الإن�سان يف الدنيا والآخرة.  

)select( )2( در�س )اخرت(
الختيار عملية اأ�سا�سية وت�ستخدم كثرياً يف التفكري فالختيار هو العملية الأ�سا�سية الوا�سعة ملحاولة اإيجاد �سيء ينا�سب 

متطلباتك 0 )ال�سرور, واآخرون )26/2((
ومن خلل التعريف ال�سابق ندرك مدى تاأثري هذا الدر�س على غر�س القيم خا�سة يف مرحلة التطبيق التي �سيلجاأ فيها 

امل�ستهدف اإىل اختيار الأ�سلوب الذي ينا�سبه يف تطبيق القيمة )الديب, 2006م(
وميكن ال�ستفادة من مهارة )ابداأ( – حلل – قرر( يف ا�سرتاتيجيات غر�س القيم0لكن يطول املقام بذكرها وفيما تقدم 

اإ�سارة كافية . 
مثال لنموذج تطبيقي للمهارة  يف الرتفيه مع الأطفال كمعزز قيمي:

لعبة املتاهة –مهارة :اخرت –قيمة ال�سديق ال�سالح 
يحدد الطفل الذي �سي�سارك يف اللعبة ويحدد له من زملئه من ميثل �سديق اخلري وهو الذي �سيدله على الطريق 
ال�سحيح للو�سول للجائزة و�سديق �سوء يحاول اأن ي�سله عن الطريق وتع�سب عينه ويبداأ كل واحد منهما يف احلديث 
اإليه يف اآن واحد وهو يحاول اأن مييز �سوت �سديق اخلري مع ا�سرتاط اأن يكون بني ال�سوتني �سبه ت�سابه ثم يكون التعليق 

يف نهاية امل�سابقة على اأثر �سديق ال�سوء واخلري على الإن�سان يف الدنيا. 
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هذه بع�س التطبيقات على بع�س مهارات برنامج الكورت اكتفينا بها للخت�سار ويكفى من القلدة ما اأحاط به العنق
حيث ات�سح مما �سبق اأن مهارات برنامج الكورت ما هو اإل حلقة متكاملة يف ا�سرتاتيجيات غر�س القيم 0

 عا�سراً/ تطبيقات عملية لربنامج القبعات ال�ست يف غر�س القيم والجتاهات:
برنامج القبعات ال�ست لدوار ديبونو من اأ�سهر برامج التفكري التي انت�سرت على م�ستوى العامل وهو باخت�سار ي�سري اأيل 

ترميز �ستة اأمناط من التفكري ميار�سها الإن�سان ورمز لها ديبونو باألوان تو�سيحا لها وذلك على النحو التايل :
القبعة البي�ساء : احلقائق واملعلومات :

القبعة ال�سفراء :التفكري اليجابي التفاوؤيل 
القبعة احلمراء: التفكري العاطفي 

القبعة اخل�سراء:التفكري الإبداعي 
القبعة ال�سوداء :التفكري ال�سلبي )احلذر(

القبعة الزرقاء :التفكري يف التفكري )نوح ال�سهري والباحث واآخرون 2012م(
اأن يلب�س القبعة احلمراء التي متثل  اأن النمط التفكريي للإن�سان موؤثر مبا�سر على تلقيه للقيم فمن اعتاد  ول �سك 
العواطف وامل�ساعر فهذا يتاأثر بالقيمة من خلل م�ساعره وبالتايل نظرة النا�س اإليه توؤثر يف مت�سكه بالقيمة اأو تركها 

.يف حني اأن �ساحب القبعة البي�ساء ل يهتم اإل باملعلومات واحلقائق حول اأهمية هذه القيمة.
وميكن تطبيق القبعات ال�ست يف برامج ترفيهية كثرية للأطفال لت�ساهم يف حتقيق جمموعة من القيم واخت�ساراً اأعطي 

مثاًل على قيمة التعاون والعمل اجلماعي ميكن القيام بلعبة حركية جميلة ملخ�سها فيما يلي :
ار�سم با�ستخدام الطبا�سري على الأر�س �ست خانات م�ستطيلة ليقف الأطفال على اأول كل خانة �سفاً واحداً. 1 .

اح�سر قبعات حقيقية باألوان القبعات ال�ست ويطلب من كل طفل ارتداء واحدة . 2 .
يقف اأحد الأطفال بالأمام ويقوم بدور القائد . 3 .

ت�سمح  هل   : باحلديث  ال�سماح  منه  طالباً  الأطفال  اأحد  عليه  فريد  املطار  يف  اأنا  القائد  يقول  عندما  اللعبة  تبداأ  4 .
,  ثم ي�سوغ  له تف�سل  القائد  اأن يقول  اأي�ساً  ال�ستئذان (و�سرط  ن�سيه لن يتقدم )قيمة  لو  وهذا �سرط للحديث 
الطفل جملة عن املطار متعلقة بلون القبعة التي يرتديها فلو كان مرتدياً قبعة حمراء يقول :ا�سعر بال�سعادة عندما 
اأكون يف املطار , فاإذا اعترب القائد اجلملة �سحيحة يتقدم خطوة وهكذا يتناوب الأطفال ومن ي�سل اإىل القائد اأوًل 
يعترب فائزاً ويوؤخذ مكانه . وميكن اأن تربط كل قبعة بقيمة فالبي�ساء لل�سدق يف املعلومات –وال�سفراء لليجابية 
–واخل�سراء للإبداع وهكذا ...والنماذج والألعاب لتطبيق برنامج القبعات ال�ست كالعاب م�سلية للأطفال ومعززة 

لقيمهم كثرية )انظر لل�ستزادة قبعات التفكري للأطفال –وفاء اجلمل 2011م( 
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احلادي  ع�سر : برنامج تدريبي مقرتح يف تعزيز القيم باإ�سرتاتيجية مهارات التفكري من خلل الرتفيه

الهدف العام من الربنامج : 
تعزيز القيم باأ�سلوب الرتفيه وبا�ستخدام  مهارات التفكري 

الأهداف التف�سيلية :
تعزيز القيم اليجابية يف نفو�س النا�سئة من خلل اللعب والرتفيه . 1 .

تفعيل مهارات برنامج الكورت والقبعات ال�ست و�سندوق �سكامرب وغريها من الربامج يف تعزيز القيم . 2 .
اإك�ساب املربني مهارات تعزيز القيم من خلل برامج التفكري وباأ�سلوب الرتفيه . 3 .

اآلية الربنامج :
اإعداد حقيبة تدريبية ملهارات التفكري م�ستملة على :- 1

 • وحدات برنامج الكورت – القبعات ال�ست - �سندوق �سكامرب	
. • الأ�ساليب العامة يف تعزيز القيم	

. • ان�سطة تطبيقية ملهارات التفكري ت�ساهم يف تعزيز القيم	
. • اأن�سطة تطبيقية ل�ستخدام مهارات التفكري  يف تعزيز القيم باأ�سلوب الرتفيه	

تدريب املربني على الأ�ساليب العامة يف تعزيز القيم .- 2
تدريب املربني على مهارات التفكري .- 3
تدريب املربني على الأن�سطة التطبيقية ملهارات التفكري والتي ت�ساهم يف تعزيز القيم باأ�سلوب الرتفيه .- 4
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التوصيات 
الهتمام بن�سر الثقافة القيمية يف املجتمع كجزء ل يتجزاأ من مبادئ ديننا0- 1
العمل على تركيز اجلهود نحو غر�س القيم ل تعليمها فقط0- 2
تنويع الو�سائل والأ�ساليب والأدوات التي ت�ساعد على ن�سر وتر�سيخ القيم اليجابية يف املجتمع0- 3
ال�ستفادة من منهج حممد عليه ال�سلة وال�سلم يف غر�س القيم0- 4
تبادل اخلربات بني املفكرين والباحثني فيما يتعلق بالتجارب امليدانية املمار�سة يف جمال غر�س القيم 0- 5
اأهمية التو�سع يف تدري�س برنامج الكورت وغريها من برامج التفكري 0- 6
اأهمية ال�ستفادة من برامج التفكري املختلفة يف غر�س القيم والجتاهات 0- 7

-احلوار- الإقناع-  عمل املزيد من الأبحاث والدرا�سات يف توظيف برامج التفكري يف املجالت الأخرى مثل )فتون 9- 8
غر�س القيم – الإدارة – القيادة( .

اإقامة ور�س عمل متخ�س�سة لإعداد األعاب ترفيهية للأعمار املختلفة قائمة على مهارات- 9 التفكري وتعزز القيم 
ب�سكل مبا�سر اأو �سمني .   
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الخاتمة  
يف ختام الورقة ن�سكر اهلل على ما من به كما اأين اأ�سري اأنه عمل ب�سري يعرتيه النق�س واخللل والكمال املطلق للموىل 

�سبحانه 0
ا�ساأل اهلل اأن يرزقنا الإخل�س قوًل وعمًل 0و�سلى اهلل وبارك على نبينا حممد0
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• التعريف بالمشروع :	
هو م�سروع يهدف للم�ساهمة يف تربية الأ�سبال وغر�س حمبة دينهم ونبيهم حممد �سلى اهلل علية و�سلم من خلل 

برامج واأن�سطة معينة.

• رؤيتنا:	
تكوين بيئة عمل متميزة للم�ساهمة يف تربية الأ�سبال .

• رسالتنا:	
تعريف الأ�سبال مبحا�سن الإ�سلم وربطهم بنبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم و�سحبه الكرام وحثهم على مكارم 

الأخلق.

• أهدافنا :	
حممد �سلى اهلل عليه و�سلم تعليم الأ�سبال اأمور دينه وفق كتاب اهلل و�سنة نبيهم - 1

اأهمية ال�سلة تعريفهم بالأركان الإ�سلم وحثهم على - 2
ربط الأ�سبال بقدوتنا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.- 3

حتقيق الطاعة لر�سول اهلل حممد �سلى اهلل علية و�سلم ولولة- 4 الأمر . 
املنهج النبوي . العمل على رعاية وتوجيه الأ�سبال وتربيتهم العملية على - 5

حتقيق التكامل مع اجلهات املتخ�س�سة بالأ�سبال . 6 -
مواهب الأ�سبال للم�ساركة يف الربامج العامة . �سقل - 7

تطوير وتنويع الربامج التعليمية- 8 وال�ستفادة من التقنية وتربية الأ�سبال .

• الفئات المستهدفة :	
ال�سفوف العليا من املراحل البتدائية.
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أركان ملتقى الشبل المسلم الثالث
قرية- 1 اخلليج للتدريب :

بع�س اأجزاء احلا�سب و�سيانتها واإعادة تركيبها . • هي قرية تخت�س بتعليم ال�سبل طريقة فك 	
. • عدد الزوار 4400 �سبل	

قرية امل�ستقبل : 2 -
حتديد ميوله واخت�سا�سه م�ستقبل . • هي قرية تهدف اإىل م�ساعدة ال�سبل يف 	

• �سبل. عدد الزوار 6000	
اليدوية: قرية احلرف - 3

• اجلميلة املمتعة . هي اأركان متخ�س�سة بتعليم ال�سبل عدد من احلرف اليدوية	
• �سبل. عدد الزوار 5300	

قرية مواهب واأفكار :- 4
والرتفيهية. • هي اأركان ت�سم بني طياتها العديد من العاب التناف�سية املمتعة 	

• عدد الزوار  5800 �سبل .	
املراجل:- 5

• تعليم ال�سبل عدد من اأ�ساليب وفنون ال�سيافة . هي ركن يهدف اإىل	
• عدد الزوار  4200 �سبل.	

قرية ال�سبل املنظم :- 6
حياة ال�سبل وتنظيمها يف كل الأماكن . • هي قرية تهدف اإىل ترتيب 	

• عدد الزوار 5000 �سبل.	
قرية �سحتك :- 7

• والفح�س الطبي . هي ركن يخت�س بتعليم ال�سبل اأ�سا�سيات الطب العام	
• عدد الزوار 5000 �سبل .	

قرية اأ�سناين:- 8
ركن يهدف اإىل تعليم الطالب طريقة العناية بالأ�سنان وفح�سها ومعاجلتها . • هي 	

• عدد الزوار  4800 �سبل .	
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قرية بوفيه ال�سبل:- 9
• فيه ال�سبل من تعلم الطهي بع�س املاأكولت ال�سريعة . هو ركن يتمكن	
• يتمكن فيه ال�سبل من تعلم اأداء بع�س الع�سريات اللذيذة . وهو ركن	

• عدد الزوار  5600 �سبل .	
اليوتيوب الدعوي :- 10

م�ساهدة العديد من العرو�س املمتعة والهادفة با�ستخدام تقنية ثلثي الأبعاد . • هو ركن يتم فيه 	
• عدد الزوار 4800 �سبل .	

ركن خدمة املجتمع:- 11
• ال�سبل بالهتمام وامل�ساهمة باملجتمع املحيط به . يهدف اإىل اإ�سراك	

• عدد الزوار 4400 �سبل .	
ركن جملة ان�س :- 12

القراءة لدى الأ�سبال . • هو ركن يهدف اإىل غر�س حب 	
• عدد الزوار5200 �سبل .	

القرية الرتاثية :- 13
• لتعليم ال�سبل باملا�سي وربطه يف امل�ستقبل  . ركن يهدف	

• عدد الزوار 4000 �سبل .	

القيمة األولى : )حـب التعلم ( :
اإن حب التعلم اأ�سل من اأ�سول ديننا, و م�سرية احلياة بدون التعلم حتماً �ستتوقف.

)قل هل ي�ستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون(
ويحثنا النبي �سلى اهلل عليه و �سلم على طلب العلم قائًل :» من خرج يف طلب العلم فهو يف �سبيل اهلل حتى يرجع » ) 

رواه الرتمذي (
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لماذا تمارس )حب التعلم( ؟
تعبداً لربنا �سبحانه. 1 وتعاىل وطاعة لنبينا �سلى اهلل عليه و�سلم .

رغبة منا يف حت�سني و�سع اأمتنا حتى يعود يف الركب قومي وقد. 2 عا�سوا اأئمته �سنينا .
اأمياناً منا باأن قيمة املرء تكون. 3 مبا يح�سن من العلوم .

لكي نعيد جمد اأجدادنا الذين. 4 مار�سوا هذه القيمة وبها �سادوا .
لكي نتمكن من اخرتاع. 5 الأ�سياء التي ُتعلي قيمة اأمتنا بني الأمم.

لأن. 6 احلياة بدون التعلم �ستتوقف .

كيف تمارس)حب التعلم( ؟
ن�سع جداول زمنية للمهام ونعمل حتى يتم ا�ستكمال كل ما نرغب.. 1

نطرحالأ�سئلة لزيادة معرفتنا. 2 .
ن�سارك م�ساركة جادة يف البيئة املدر�سية والأندية واملحا�سن الرتبوية .. 3
نقراأ ال�سري الذاتية للعلماء و املخرتعني و الكتاب و الأدباء .. 4

 مؤشرات دالة على النجاح :
نقراأ –   نبحث -نلحظ  - نتاأمل – نح�ّسن مهارة جديدة اأو ننمي موهبة ما



100

الثقــة بالنفـس
للآية  جت�سيد  وهي   , ف�سل  من  تردد  اأو  اإخفاق  من  خوٍف  دون  النف�س  بقدرات  العميق  الإميان  هي  بالنف�سة  الثقة  اإن 

 َحِفيٌظ َعِليٌم} �سورة يو�سف )55( الكرمية:{َقاَل اْجَعْلِني َعلَى َخَزاآِئِن الأَْر�ِس اإيِن
والثقة بالنف�س �سعور نكت�سبه يف حياتنا ول مينح لنا من قبل الآخرين .

لماذا تمارس  )الثقة بالنفس( :
اإّن ال�سجاعة الباعثة اإىل الثقة بالنف�س عن�سر بالغ الأهمية يف ثلثة جمالت مهمة يف حياتنا وهي 

 العلقات   و  الأدوار القياديةو العمل اجلماعي. 

كيف تمارس )الثقة بالنفس( ؟ 
الرغبة يف قبول حتديات جديدة. 1 .

الإعرتاف عند اأرتكاب  اأخطاء .. 2
حتمل امل�سوؤولية اإزاء �سلوكياتنا و اأعمالنا .. 3
امل�ساركة ب�سكل ن�سط يف الأن�سطة الطلبية .. 4

مؤشرات دالة على النجاح:
التعبري عن النف�س اأمام املجموعات . 1 .

. 2 التحدث باللغة الف�سحة .
الدخول يف مناف�سات مع الأقران . 3 .

احُلكم ال�سليم قبل املجازفة . 4 .
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تقدير اآلخرين
اإن »تقدير الآخرين» قيمة متاأ�سلة يف قيمنا الإ�سلمية ومنذ اأن خلق اهلل تعاىل اآدم عليه ال�سلم واأمر امللئكة بال�سجود 

له فما كان ذلك اإًل تقديراً لتلك النف�س الب�سرية التي خلقها اهلل وكرمها
وهي اأي�ساً متاأ�سلة يف قيمنا النبوية فرنى ر�سولنا الأعظم r يقدر كل الب�سر , �سغريهم وكبريهم , عاملهم وجاهلهم , 

ذكرهم  واأنثاهم.

لماذا تمارس ) تقدير اآلخرين (  ؟
اإن تقدير الآخرين عن�سر اأ�سا�سي حلياتنا ال�سخ�سية والجتماعية, فالتقدير كرابط بالغ الأهمية يربطنا مبن حولنا من 

زملء واأ�سدقاء ومعلمني وعمال بل وجمتمع باأ�سره .

كيف تمارس ) تقدير اآلخرين (:
امل�ساركة يف اأن�سطة خدمة املجتمع املحلي . 1 .

طلب امل�سورة عندما نعجز عن حل م�سكلة ما . 2 .
كتابة عبارات تقدير لآبائنا ومعلمينا وزملئنا. 3 .

تبادللتجارب ال�سخ�سية مل�ساعدة زملئنا يف حل امل�سكلت. 4 .

مؤشرات دالة على النجاح
الأهتمام مب�ساعر الآخرين 1 .

التطوع مل�ساعدة املحتاج   2 .
عر�س امل�ساعدة  على الزملء   3 .

تقدير جهود الأباء والأمهات واملعلمني  4 .
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المواطنة الصالحة
اإن املواطنة تعني النتماء للمكان اأو للوطن الذي يعي�س فيه املرء, انتماءاً اإيجابياً فاعًل يوؤثر يف هذا الوطن يدافع عنه  

ويعمل على رفعته والقيام بكل ما ينبغي عليه جتاه هذا الوطن.
ولنا يف ر�سولنا e خري قدوة وكلنا يذكر مدى تعلقه مبكة املكرمة التي قال خماطباً لها وهو يفارقها يف هجرته: " واهلل 

اإنك لأحب اأر�س اهلل اإيل ولول اأن اأهلك قد اأخرجوين منك ما خرجت"

لماذا تمارس )المواطنة الصالحة( :
لأن هذا الوطن عظيم.وله اإجنازات يجب اأن نفتخر بها, و�سحى وقدم الكثري من اأجل اأبنائه.و لهذه الأ�سباب وغريها 

علينا اأن:
نفتخر ونعتز بالنتماء لهذا الوطن ونحافظ على اإجنازاته , ونحاول اأن ن�سيف اإليها.

كيف تمارس ) المواطنة (:
املحافظة على املمتلكات العامة .. 1
التعبري عن احلب للوطن .. 2
امل�ساركة يف م�ساريع خدمة البيئة واملجتمع .. 3
اإظهار اأن حب الوطن جزء من عقيدتنا لأن ر�سول اهلل كان يحب الوطن .. 4

مؤشرات دالة على النجاح :
ترديد الن�سيد وحتية العلم. 1 .

امل�ساركة يف املنا�سبات الوطنية. 2 .
املحافظة على املمتلكات العامة. 3 .

امل�ساركة يف جتميل وت�سجري احلي.  4 .
اإنكار املمار�سات التي ت�سر بالوطن و�سمعته. 5 .
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العمل التطوعي
العمل �سفة لبد اأن تلزم امل�سلم منذ مولده وحتى موته حتى اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يقول : » اإن قامت ال�ساعة 

وبيد اأحدكم ف�سيله ,فا�ستطاع األ تقوم حتى يغر�سها , فليغر�سها فله بذلك اأجر»
و قال �سلى اهلل عليه و�سلم:

» اإن اهلل ل ينظر اإىل �سوركم واأموالكم ولكن ينظر اإىل قلوبكم واأعمالكم »رواه م�سلم .

لماذا تمارس )العمل التطوعي( حب العمل؟
َلِم ِعنَد  للعمل ال�سالح يف الإ�سلم منزلة عظيمة ومكانة رفيعة, اإذ هو �سبب لدخول اجلنة قال تعاىل {َلُهْم َداُر ال�سَّ 1 .

ا َكاُنواْ َيْعَمُلوَن }. ُهْم مِبَ َربِِّهْم َوُهَو َوِليُّ
العمل جزء من الإميان قال احل�سن الب�سري :{ لي�س الإميان بالتحلي ول بالتمني, ولكنه ما وقر يف ال�سدر و�سدقته  2 .

الأعمال}
َيُهْم  ا َعِمُلوا َوِلُيَوفِّ َّ اإن اختلف النا�س يف منازلهم يوم القيامة يكون بتفاوت اأعمالهم كما قال تعاىل {َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ممِّ 3 .

اأَْعَماَلُهْم َوُهْم َل ُيْظلَُموَن }

كيف تمارس )العمل التطوعي( ؟
التطوع مل�ساعدة الزملء عند احلاجة . 1 .

املثابرة على تعلم مفاهيم املعرفة واملهارات . 2 .
امل�ساركة يف مهارات وم�ساريع تخدم املجتمع . 3 .

امل�ساركة يف الأعمال اجلماعية و البيئية . 4 .

مؤشرات دالة على النجاح : 
تقبل  توجيهات املعلمني .. 1
ت�سخري الأوقات واملهارات للعمل البناء .. 2
اإبتكار حلوًل مل�ساكل املجتمع املحلي .. 3
تقدمي اأفكاراً جديدة خلدمة املجتمع والوطن .. 4
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بر الوالدين
بر الوالدين من القيم العظيمة يف الإ�سلم والتي اعتنى بها عناية بالغة فكانت مرتبتها بعد توحيد اهلل تعاىل يف العبادة 

وعدم الإ�سراك به .فقال تعاىل :
َوَل  اأُفٍّ  ُهَما  لَّ َتُقل  َفَل  اأَْو ِكَلُهَما  اأََحُدُهَما   َاْلِكرب َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك  ا  اإِمَّ اإِْح�َساناً  َوِباْلَواِلَدْيِن  اُه  اإِيَّ اإِلَّ  َتْعُبُدواْ  اأَلَّ  َك  َربُّ ى  {َوَق�سَ

ُهَما َقْوًل َكِرمياً }. َتْنَهْرُهَما َوُقل لَّ
 فكان الوالدان هما اأحق النا�س بالرب وال�سلة والقيام ب�سوؤونهما و�سحبتهما , 

لماذا تمارس )بر الوالدين(؟
تعبداً هلل تعاىل وطاعة لر�سوله. 1 .

رغبة يف دخول اجلنة. 2 .
طلباً ل�سعة الرزق وطول العمر ور�سا الرب. 3 .

لكي ي�ستجيب اهلل لدعائنا. 4 .
لكي يربنا اأبناوؤنا. 5 .

كيف تمارس ) بر الوالدين( ؟
تقبيل اأيدي اآبائنا عند روؤيتهم وكذلك روؤو�سهم. 1 .

امل�ساركة يف البحوث و الربامج و الندوات و الأعمال التي حتث على الرب. 2 .
.  اأن نقول لهما قوًل كرمياً معززاً بالحرتام و التعظيم3. 

اأن ندعو لهما بالرحمة و املغفرة. 4 .
اأن نتوا�سع لهما ونتذلل يف كل ما ياأمروننا به مامل يكن يف مع�سية هلل تعاىل. 5 .

خامسًا: مؤشرات دالة على النجاح :
تقبيل اليد اأو الراأ�س وغريها من اأ�ساليب الرب.. 1
الدعاء للوالدين  باملغفرة و الرحمة .. 2
احلديث عن الوالدين ب�سورة تليق مبقامهما.. 3
احلر�س على نيل الدرجات العالية و التفوق الدرا�سي لإر�ساء والديه. . 4
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القدوة الحسنة
اإن للقدوة احل�سنة الدور الأعظم يف قيادة اأفراد املجتمع الإ�سلمي نحو الرفعة وال�سمو ,و الإ�سلم قد دعا اإىل اأن يتخذ 
امل�سلم يف حياته قدوة ح�سنة تنري له الطريق وتدفعه نحو م�ستقبل م�سرق وحياة اآمنة , وتبداأ القدوة بر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه و�سلم , يقول احلق تبارك وتعاىل
{ ما اأفاء اهلل على ر�سوله من اأهل القرى فلله وللر�سول والذي القربي واليتامى وامل�ساكني وابن ال�سبيل كي ل يكون دولة 

بني الأغنياء منكم وما اآتاكم الر�سول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اهلل اإن اهلل �سديد العقاب } احل�سر 7

لماذا تمارس )القدوة الحسنة(؟
لأن القدوة ال�ساحلة تثري يف النف�س قدراً كبرياً من الإعجاب والتقدير مما يثري دوافع الغرية لدى املتلقي ويحاول تقليد 

من ا�ستح�سن عمله وقوله .

كيف تمارس ) القدوة الحسنة(؟
اتخاذ قدوة ح�سنة يف الأقوال والأفعال. 1 .

اإعداد البحوث عن �سخ�سيات لها اأثر يف تاريخ الب�سرية كالأنبياء وال�ساحلني والعلماء. 2 .
مناق�سة الزملء يف من يقتدون بهم. 3 .

مؤشرات دالة على النجاح :
الأ�سئلة عن �سخ�سية منوذجية معينة . كرثة . 1

الرتكيز على النماذج الإيجابية يف. 2 التاريخ والأدب وغريها من املواد الدرا�سية الأخرى.
الإيجابية يف املجتمع . الحتفاء بالنماذج . 3
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حسن التعامل
باجتاه  روؤية  اأو  فكر  غري  من  ب�سهولة  الأفعال  ت�سدر  وعنها  النف�س  يف  امل�ستقرة  وال�سفات  املعاين  من  جمموعة  هو 

اإيجابي.
وقال تعاىل{َواإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم } القلم4

فح�سن التعامل عبادة كما علمنا ال�سادق امل�سدوق �سلى اهلل عليه واآله و�سلم فقال :
»اإن املوؤمن ليدرك بح�سن اخللق درجة ال�سائم والقائم » .

لماذا تمارس )حسن التعامل( ؟ 
ح�سن التعامل هو دعامة و ح�سانة معنوية يحمي جدار الأخوة الذي بناه الإ�سلم بتعاليمه , فبال�سف الواحد و الكلمة 
الواحدة تنه�س املجتمعات و تبنى الأمم . فحتى نحظى مبجتمع واعي لدوره ور�سالته يف احلياة لبد اأن يتغلغل ح�سن 

التعامل بني اأفراده فيكون  جداراً �ساخماً يفتخر به اأبناوؤه .

كيف تمارس ) حسن التعامل( :
اإف�ساء ال�سلم. 1 .

البت�سام. 2 .
انتقاء الألفاظ التي ترتك اأثر للت�سامح. 3 .

احرتام املعلمني واجلريان. 4 .

مؤشرات دالة على النجاح :
احلر�س على اللقاءات الجتماعية وب�سورة دورية و م�ستمرة.. 1
اإف�ساء ال�سلم مع البت�سامة الغري مت�سنعة .. 2
القيام بالأعمال اجلماعية بروح الفريق الواحد دون تذمر و ملل .. 3
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 النظــام 
النظام هو التخطيط والرتتيب والتنفيذ بطريقة منظمة,حيث تبقى الأ�سياء منظمة وجاهزة لل�ستعمال.

لماذا تمارس ) قيمة النظام (:
لأن النظام يوفر لنا اجلهد و الوقت لإجناز الأعمال .. 1

لأن النظام يح�سن نوعية العمل الذي نقوم به . 2 .
يكون �سبباً لتوازن حياتنا بني العمل و الراحة . النظام . 3

لكي ندير. 4 مواقفنا وحياتنا ب�سكل �سليم .

كيف تمارس)قيمة النظام( ؟
ت�سليم الن�ساط املنزيل و العمل ال�سفي يف موعده منظماً . 1 .

على نظام ونظافة املدر�سة . املحافظة . 2
تنظيم اجلداول واحلقائب بطريقة مر�سية . 3 .

التدرب على مهارة النظام والتعاون . 4 .

مؤشرات دالة على النجاح:
الإلتزام. 1 بجميع املواعيد اليومية .

الإحتفاظ مبلفات جلميع الأوراق املهمة . 2 .
احل�سور. 3 اإىل املدر�سة مبكراوعدماإ�ساعة وقت وقت احل�سة دون تعلم .
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)أدب الحــوار(
اإن اأدب احلوار من اأهم ال�سفات التي يجب اأن يتحلى بها امل�سلم �سغرياً كان اأم كبرياً وهو �سلوك اإ�سلمي عظيم دعانا 

الإ�سلم اإليه واأمرنا به قال تعاىل
ْكَمِة َواملَْوِعَظِة احلَ�َسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن اإِنَّ َربََّك ُهَو اأَْعلَُم مبَ.ن �َسلَّ َعن �َسِبيِلِه َوُهَو اأَْعلَُم  ِْ {اْدُع اإِىل �َسِبيِل َربَِّك ِباحل

ِباملُْهَتِديَن }النحل125

لماذا تمارس) أدب الحوار( ؟ 
لتقريب وجهات النظر. 1 .

لتفهم الآخرين. 2
تلحق الآراء وفتح اآفاق جديدة.. 3
تكوين قناعات م�سرتكة بيننا وبني والآخرين.. 4
لكي ي�ستمع اإلينا الآخرون  كما نحب اأن ي�ستمعون اإلينا .. 5

كيف تمارس)أدب الحوار ( ؟
الأ�ستماع باهتمام لكل من. 1 يتحدث اإلينا .

. امل�ساركة يف الأن�سطة والربامج التي تنمي اأدب احلوار. 2
ح�سور دورات تدريبية لتنمية اأدب احلوار . 3 .

فتح املجال مع. 4 الزملء للنقا�س واحلوار .

مؤشرات دالة على النجاح:
احل�س�س واملحا�سرات . الإ�سغاء اأثناء . 1

كتابة مقالت اإيجابية حول اأدب احلوار. 2 .
�سداقات وعلقات اإيجابية ينميها اأدب احلوار . تكوين . 3

م�ساعدة زميل واإر�ساده لأدبيات. 4 احلوار .
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التعريف بالبرانامج
من خلل تتبع �سرية النبي الكرمي �سلى اهلل عليه و�سلم يجد املتفح�س اأنه �سلى اهلل عليه و�سلم عدد الو�سائل الدعوية 
النبي �سلى اهلل عليه  يتبعها  التي كان  الأ�ساليب  ,ومن  اأو �سغار  كانو كبارا  �سواء  املتلقني  للتاأثري يف نفو�س  والرتبوية 

و�سلم
) اجلذب لهذا الدين الكرمي ببيان �سماحته يف و�سائل الرتفيه امل�سروع (

أهداف البرنامج:
تت�سح هذه الأهداف من خلل عدة نقاط  :

 ... واملحا�سرات   , كاخلطب   ( املعتادة  الروتينية  الأ�ساليب  من  و�سئمهم  املرح  اإىل  الطلب  من  الكثري  ميول  1 .
وغريها(.

كرثة الو�سائل واملغريات اجلاذبة . 2 .
حماولة اإيجاد وابتكار طرق جذابة للو�سول لل�سرائح امل�ستهدفة بدون اإلزام . 3 .

غر�س القيم بالأ�سلوب النبوي الكرمي من خلل تتبع بع�س الثار واملواقف الرتفيهية الهادفة . 4 .
اإيجاد برامج تربوية جاذبة يف بيئة تعليمية حمفزة . 5 .

تعويد املتلقي اإىل التو�سل للقيمة النبوية املراد غر�سها باأي�سر الطرق وباملعاي�سة . 6 .
تغيري بع�س ال�سلوكيات اخلاطئة لدى املتلقي بطرق تربوية جاذبة . 7 .

الرؤية:
الق�ساء على امل�سكلت ال�سلوكية املنت�سرة لدى الطلب , بالطرق البتكارية الرتفيهية اجلاذبة,

المستهدفون:
الطلب بجميع املراحل مع مراعاة الفروق الفردية واختيار الربامج التي تلئم املراحل العمرية
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أسلوب التنفيذ:
1-حتديد القيم املراد غر�سها , وال�سلوك املراد تغيريه.

2- حتديد عدد الطلب امل�ستهدفني .
3- حتديد الزمن الذي يتم تفعيل الربنامج من خلله .

4-جتهيز الأدوات املراد ا�ستخدامها .
5- توزيع الأدوار .

6-ر�سد الإيجابات وال�سلبيات للربنامج .
7- التقييم .

أمثلة تطبيقية من حياته صلى اهلل عليه وسلم:
عن عبد اهلل بن �سداد عن اأبيه قال : ) خرج علينا ر�سول اهلل ـ �سلى اهلل عليه و �سلم ,يف اإحدى �سلتي الع�سي, الظهر  1 .
اأو الع�سر, وهو حامل احل�سن اأو احل�سني ,  فتقدم النبي ـ �سلى اهلل عليه و �سلم ـ فو�سعه ثم كرب لل�سلة, ف�سلى 
ف�سجد بني ظهري  �سلته �سجدة اأطالها, قال: اإين رفعت راأ�سي فاإذا ال�سبي على ظهر ر�سول اهلل ـ �سلى اهلل عليه 
و �سلم ـ وهو �ساجد فرجعت يف �سجودي, فلما ق�سى ر�سول اهلل ـ  �سلى اهلل عليه و�سلم ـ ال�سلة, قال النا�س يا ر�سول 
اهلل: اإنك �سجدت بني ظهري  ال�سلة �سجدة اأطلتها, حتى ظننا انه قد حدث اأمر اأوانه يوحى اإليك, قال: كل ذلك مل 

يكن, ولكن ابني ارحتلني ) ركب على ظهري(  , فكرهت اأن اأعجله حتى يق�سي حاجته () اأحمد (.
عن اأن�س ـ ر�سي اهلل عنه ـ قال: ) كان يل اأخ يقال له اأبو عمري , كان اإذا جاءنا ر�سول اهلل ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ قال:  2 .
يا اأبا عمري , ما فعل الُنغري)طائر �سغري(( ) البخاري ( . ومع ا�ستغال النبي ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ باأمور اجلهاد 
, وي�ساأل الطفل عن  ـ  اأطفال ال�سحابة, ويدخل ال�سرور عليهم  اأنه كان يلطف  اإل  والدعوة والعبادة واأمور النا�س 
طائره ..  وهو َمْن هو ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ يف علو منزلته وِعظم م�سوؤولياته .. اإن الناظر يف �سرية واأحاديث النبي 
ـ �سلى اهلل عليه و�سلم ـ  يجد اأنه اأعطى الطفل ن�سيبا من وقته, وجانبا كبريا من اهتمامه, فكان ـ �سلى اهلل عليه 
و�سلم ـ مع الأطفال اأباً حنونا, ومربياً حكيما, يداعب ويلعب, وين�سح ويربي .. فمرحلة الطفولة هي اأخ�سب واأهم 
فرتة ميكن للمربي اأن يغر�س فيها املبادئ والقيم .. ويف حياة النبي ـ �سلى اهلل عليه و�سلم- مواقف كثرية ـ تعليمية 
وتربوية ـ, حتتاج اإىل وقفات من املعنيني ب�ساأن الرتبية والإ�سلح, ل�ستخراج فوائدها, وقطف ثمارها, والقتداء بها, 

والتعامل من خللها مع اأطفال اليوم ورجال الغد وامل�ستقبل
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برنامج طبق لمدة اسبوع في إحدى المدارس
القيمة ) راحتي في سالمة صدري(

ال�ساهد : )ق�سة عبد اهلل بن عمرو مع ذلك الرجل الذي قال عنه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: "يطلع عليكم الآن رجل 
من اأهل اجلنة" معروفة فقد عا�سره عبد اهلل ثلث ليال فلم يجده كثري التطوع بال�سلة اأو ال�سيام ف�ساأله عن حاله 
فقال الرجل: "ما هو اإل ما راأيت غري اأين ل اأجد يف نف�سي لأحٍد من امل�سلمني غ�ًسا ول اأح�ُسد اأحًدا على خري اأعطاه اهلل 

اإياه".

األسلوب :
كتابة القيمة يف لوحة كبري )) بعلمة ا�ستفهام (( مثال نكتب القيمة ) ؟ (. 1 .

تعد بع�س املل�سقات والبرنات يف املكان الذي يقام فيه الربنامج يكتب فيها الآيات والأحاديث والق�س�س حول هذه  2 .
القيمة فقط.

عر�س بع�س امل�ساهد والأفلم الدالة على القيمية خلل اوقات ال�سرتاحة والفطار. 3 .
بداأ الطلب ي�ساألون الأ�ستاذ ملاذا هذه اللعبة املتعبة واملقرفة يف نهايتها ؟ 4 .

و�سع امل�سرف ورقة ا�ستبانة لهم كتبت فيها بع�س ال�سئلة:
•اربط حمل الكي�س مبا قراءته من الأحاديث والآيات املعرو�سة؟ 	

•ماهو �سعورك واأنت حتمل هذ الكي�س املننت ؟ 	
•ماذا ا�ستفدت من هذه اللعبة ؟ 	

لكل  طيبة  عينية  وجوائز  الأول  الفائز  للطالب  ريال  اآلف   )  5000  ( قدره  للتحفيز  قيمة  مالية  جائزة  و�سعت  طبعا 
امل�ساركني .

ويف نهاية الربنامج ح�سر اأحد الدعاة وقد األقى كلمة موؤثرة , تاأثر كثري من الطلب خا�سة اأن هذه ال�سفة ) يحبها اهلل 
ور�سوله ( .
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البرنامج او اللعبة
) احمل البطاطسة واكسب جائزة (

الطريقة :
يطلب  من كل واحد من التلميذ , اأن يح�سر معه كي�س من البل�ستيك النظيف , ثم يطلب منهم , اأن ي�سعوا ثمرة من 
البطاط�س يف الكي�س النظيف عن كل ذكرى موؤملة يف حياتهم اليومية ل يرغبون يف اأن ين�سوها, واأن يكتبوا ا�سم الذكرى 
وتاريخها على ثمرة البطاط�س ....  فعملوا بو�سية امل�سرف واأ�سبح البع�س منهم يحمُل كي�ساً ثقيل جًدا لكرثة ما يحمل 

يف داخله من ذكرى موؤملة.. وبعدد ما يحمل من ذكرى و�سع البطاط�س يف الكي�س. 
واأن  اأ�سبوع,  ملدة  ذهبوا  اأينما  معهم  البطاط�س  ثمرات  فيه من  اأ�سبح  مبا  البل�ستيك  كي�س  يحملوا  اأن  منهم  طلب  ثم 

ي�سعوه بجوار فرا�سهم فى الليل , وبجوارهم يف مقعد ال�سيارة عند ركوبها ,وبجوارهم دائماً... 
اإن عبئ حمل هذا الكي�س طيلة الوقت اأو�سح اأمامهم, العبء الروحي الذي يحملونه لذكراهم املوؤملة... وكيف اأنهم يهتمون 
بها طول الوقت خ�سية ن�سيانها يف اأماكن قد ت�سبب لهم احلرج ... وطبيعي تدهورت حالة البطاط�س واأ�سبح لها رائحة 
كريهة , وهذا جعل حملها �سيء غري لطيف . فلم مير وقت طويل حتى كان كل واحد منهم قد قرر اأن التخل�س من كي�س 

البطاط�س اأهم من حمله فى كل مكان يذهب اإليه.
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